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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N. 032/2018/DF

 A DOUTORA MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO, MMª JUÍZA DE 

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E 

DE ACORDO COM O ARTIGO 97 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90, DE 

15.10.90, C/C O ARTIGO 99, § 1º E 52, XIV DA LEI Nº 4.964 DE 26.12.85.

 CONSIDERANDO a greve dos caminhoneiros, de proporção nacional, 

amplamente divulgada pela mídia;

 CONSIDERANDO que a greve causou transtorno nos transportes 

públicos, devido à escassez de combustíveis;

 CONSIDERANDO que a Comarca de Alta Floresta, localizada a 

aproximadamente 800 Km da capital, continua sem combustível nos postos 

de combustíveis, causando portanto o mesmo empecilho ao 

desenvolvimento regular da prestação jurisdicional nesta Comarca;

 CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Exmo. Sr. 

Desembargador-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, nos autos do Expediente n. 0048829-05.2018.811.0000, que 

recomendou aos Juízes Diretores do Foro das comarcas do Estado que, 

diante da situação concreta experimentada por cada comarca, adotem as 

providências necessárias à preservação dos direitos dos usuários do 

sistema da Justiça, cabendo aos mesmos deliberarem sobre eventual 

suspensão dos prazos processuais, desde que mantido o regular 

expediente forense, o que deverá ser comunicado à Presidência e à 

Corregedoria-Geral da Justiça;

 CONSIDERANDO o pedido formulado na presente data pelo Presidente da 

8ª Subseção da OAB/MT, nos autos código Apolo nº 167.484, distribuído 

perante a Diretoria do Foro da Comarca de Alta Floresta;

 RESOLVE:

 Artigo 1º. SUSPENDER os prazos processuais nos processos que 

tramitam na Comarca de Alta Floresta-MT, exclusivamente no dia 30 de 

maio de 2018 (quarta-feira), que voltarão a fluir no primeiro dia útil 

subsequente ao término do período retro discriminado.

 Parágrafo único. As audiências designadas ficam mantidas e o 

Magistrado que preside o feito deliberará sobre eventual pedido de 

adiamento, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.

 Publique-se. Registre-se.

Cumpra-se, remetendo-se cópia à Presidência do Tribunalde Justiça do 

EstadodeMato Grosso, à Corregedoria Geral da Justiça do Estadode Mato 

Grosso, aos Juízes lotados na Comarcade Alta Floresta, à 8ª Subseção da 

OAB, ao Ministério Público Estadual, àDefensoria Pública Estadual e à 

Procuradoria do MunicípiodeAlta Floresta, afixando-se cópia no átrio do 

fórum.

 Alta Floresta-MT, 30 de maio de 2018.

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001296-46.2017.8.11.0007. 

EXEQUENTE: ANTENOR LOURENCO DA COSTA EXECUTADO: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos. Em que pese à manifestação de Id. 12974909, verifico 

que tais questões e investigações relacionadas a demandas “ajuizadas 

em massa” estão sendo averiguadas na Operação Têmis. Ademais, o 

processo em tela está suspenso em virtude da decisão de Id. 12689202, 

em função do acordo realizado em ações do tema de repercussão geral n° 

264 do Supremo Tribunal Federal. Assim, não assiste razão à parte 

requerida em seu pleito, tendo em vista, que, em análise sumária, não há 

falsidade de documentos (procurações), sendo que o interesse à ação 

seria discutido durante o litígio. Ressalvo, oportunamente, que o Banco 

requerido, deveria formalizar adequadamente o pedido para confirmar a 

autenticidade da procuração juntada, em observância ao art. 430, do 

CPC/15, deste modo, INDEFIRO o pedido de Id. 12974909. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 24 de maio de 2018. TIBÉRIO 

DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001579-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. C. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. O. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001579-35.2018.8.11.0007. AUTOR: 

DAIANA DOS SANTOS COSTA RÉU: JONAVAN DE SOUZA OLIVEIRA 

Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. A ação é de revisão 

de pensão alimentícia. Rege-se pelo rito especial da Lei nº 5.478/68, em 

razão do disposto em seu artigo 13. 2) Processe-se em SEGREDO DE 

JUSTIÇA (CPC/2015, artigo 189, II). 3) Entendo estarem presentes os 

requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, pelos 

motivos que passo a expor. Analisando os documentos que instruem a 

inicial, verifico que o acordo entabulado entre as parte foi no ano de 2017, 

restando acordado que o requerido comprometido ao pagamento de 

alimentos no valor correspondente a 22% do salário mínimo (Id. 

13348562). Ademais, observo que a parte requerida obteve uma mudança 

em sua situação econômica, com ressalvas ao seu atual ganho que não 

pode ser auferido pelos documentos juntados aos autos, contudo, o valor 

atualmente empregado à título de pensão alimentícia, não é compatível com 

a real condição de seu genitor. Sendo assim, não há dúvidas de que a 

autora, atualmente, ainda necessita do auxílio do genitor, sendo facilmente 

presumível a sua despesa com moradia, alimentação, saúde, vestuário, 

educação e lazer, cabendo ao requerido contribuir para o seu sustento, 

em decorrência do poder familiar (CC/2002, artigos 1.566, IV, 1.568 e 

1.634). Com efeito, pode-se até cogitar que, com o passar do tempo, não 

houve aumento exorbitante das necessidades da menor, todavia, diante 

do desenvolvimento natural desta, as despesas certamente não 

diminuíram, e o crescimento comum que toda criança passa, 

induvidosamente provoca novas e maiores despesas para os seus 

responsáveis. Para tanto, uma vez que o avança da idade da autora 

presume o aumento de sua necessidade, necessário, no caso dos autos, 

observarmos o princípio da necessidade/possibilidade, estampado no § 1º 

do artigo 1.694 do novo Código Civil, nos seguintes termos: “Os alimentos 

devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos 

recursos da pessoa obrigada”. Neste sentido: "GRAVO REGIMENTAL EM 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE 

MAJORAÇÃO. NECESSIDADE COMPROVADA. VALOR ADEQUADO AS 

POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Por óbvio que o alimentado, com 

o aumento da idade, passou a necessitar de mais recursos para atender 

as demandas próprias da adolescência, bem como é possível observar 

que a condição financeira do alimentante lhe permite contribuir com uma 

importância superior à irrisória quantia que vinha pagando. (TJ-MS; AgRg 

0800282-11.2014.8.12.0032; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Tânia Garcia 

de Freitas Borges; DJMS 26/02/2016; Pág. 21)" – Grifo nosso. Com relação 

ao requerido, mormente à sua capacidade econômica, em que pese não 

haver nos autos prova de que houve mudança em sua condição 

financeira, há prova que este possa suportar uma prestação alimentícia 

arbitrada em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família. De acordo com os alimentos fixados à época 

(22% do salário mínimo), com base no salário mínimo vigente (R$ 954,00), 

a autora recebe o valor de R$ 209,88 (duzentos e nove reais e oitenta e 
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oito centavos). Ora, com base nos documentos que instruem a inicial, ao 

menos por ora, a relação entre o valor percebido pela autora a título de 

alimentos e o valor auferido pelo requerido, resta demonstrada a 

possibilidade de, em sede de tutela provisória de urgência, serem 

majorados os alimentos fixados no acordo homologado no CEJUSC desta 

Comarca. Nesse passo, entendo que os alimentos em favor da menor 

devam ser majorados para 30% (trinta por cento) do salário mínimo, visto 

que, não foi possível nesta análise sumária, auferir os rendimentos do 

requerido, sendo que, até a audiência, designada em data próxima, este 

não sofrerá prejuízo, pois, o valor majorado não acarretará diminuição 

excessiva em seu rendimento, bem como, aumento exorbitante em seu 

orçamento. Por tais razões: 4) DEFIRO a liminar pretendida, MAJORANDO 

a pensão alimentícia para a quantia de R$ 286,20 (duzentos e oitenta e 

seis reais e vinte centavos), correspondente, atualmente, a sessenta por 

cento (30%) do salário mínimo, por mês, para a menor Lara Costa da Silva. 

5) CITE-SE pessoalmente o requerido e INTIME-SE a requerente, a fim de 

que compareçam à audiência, que DESIGNO para o dia 19 de julho de 

2018, às 16h00min, acompanhados de seus advogados e de suas 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência da parte autora em arquivamento do pedido e da parte ré em 

confissão e revelia (Lei nº 5.478/68, artigo 7º). 6) Na audiência, se não 

houver acordo, poderá a parte ré contestar, desde que o faça por 

intermédio de advogado. 7) DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, 

diante da presunção de veracidade da afirmação da parte requerente 

(pessoa física) de que não possui recursos suficientes para pagar as 

custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do 

CPC/2015. 8) INTIMEM-SE. 9) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública. 10) PROVIDENCIE o necessário para publicação da presente 

decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), observado os critérios de 

publicação para as ações que tramitam em segredo de justiça. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Alta Floresta-MT, 29 de maio de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1001275-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO KUSTER (REQUERENTE)

ROSALIA MARIA KUSTER (REQUERENTE)

PAULO CEZAR KUSTER (REQUERENTE)

ANTONIA MARIA KUSTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL KUSTER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001275-36.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: ANTONIA MARIA KUSTER, MARCOS ANTONIO KUSTER, 

PAULO CEZAR KUSTER, ROSALIA MARIA KUSTER REQUERIDO: 

NATANAEL KUSTER Vistos. 1) DEFIRO a abertura do inventário dos bens 

deixados por Natanael Kuster, o qual seguirá a forma de Arrolamento, na 

forma do artigo 664 c/c 659 e seguintes do NCPC. 2) Nomeio como 

inventariante a requerente Antonia Maria Kuster, independente de 

compromisso, que deverá apresentar as declarações nos 20 dias 

subsequentes, caso ainda não tenha apresentado. 3) Em atenção ao 

Provimento nº 56/2016, determino que o inventariante apresente certidão 

de inexistência de testamento em relação ao de cujus. 4) Prestadas as 

primeiras declarações, CITEM-SE eventuais herdeiros. Sem prejuízo, 

INTIMEM-SE as Fazendas Públicas da União, do Estado de Mato Grosso e 

do Município de Alta Floresta-MT, bem como ABRA-SE vistas ao Ministério 

Público. 5) Após, vistas às partes, em Cartório, pelo prazo comum de dez 

dias, para a manifestação acerca das primeiras declarações. 6) DEFIRO 

os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerente (pessoas físicas) de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Alta Floresta-MT, 

24 de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 23941 Nr: 2039-64.2003.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilda Nunes Mariano, Aparecido Braz Mariano, 

Francisca Nunes Wolf, Eliseu Wolf, Marta Nunes da Silva, Devanir 

Evangelista da Silva, Adeni Nunes da Silva, Delair Aparecido de Souza, 

Sebastiana Nunes Ferreira, Francisco dos Reis Ferreira, Elenice Nunes da 

Silva Calixto, Claudinei Calixto, Maria Genice Silva da Fonseca, José 

Gerônimo da Fonseca, Nilda Nunes Borges, Valquíria Nunes Borges, 

Helena Nunes Borges, Timóteo Nunes Borges, Juanice Nunes Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonice Nunes da Silva, Noemia Nunes da 

Silva, Hosana Nunes da Silva, Jonas Nunes da Silva, João Nunes da Silva, 

Zaqueu Nunes da Silva, Izac Nunes da Silva, Nelson Nunes da Silva, 

Joaba José Nunes, Francisca Maia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT, Fábio Lousada Gouvêa - OAB:OAB/SP 142662, Katia 

Belli - OAB:135941/SP, Rogério Camargo Pires Pimentel - 

OAB:OAB/SP 135.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação dos advogados das partes, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem acerca do auto de avaliação 

dos bens, fls. 490/510, encartado aos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 111429 Nr: 7081-45.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo de Brito Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas de Rondônia S/A - Ceron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Luciano Boucault - OAB:MT 4802-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

novo cálculo atualizado do débito.

Decorrido o prazo, com ou sem a manifestação, CERTIFIFQUE-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 131842 Nr: 6146-34.2015.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Sophia Dorado - 

OAB:20343/MT, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 80/81.

Expeça-se novo mandado de avaliação dos bens, nos termos do 

despacho de fls. 73.

Após o retorno da missiva, cumpra a Secretaria da Vara as 

determinações constantes na decisão de fls. 67/67v.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 121984 Nr: 611-27.2015.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Severiano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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INTIME-SE a parte autora para esta informar a realização ou não do 

procedimento cirúrgico, sob pena de revogação da decisão de fls. 96/97.

No mais, cumpra-se o despacho de fls. 113.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 137060 Nr: 1423-35.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vania da Silva Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Vicente da Silva 

Stefens - OAB:23411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação das partes acerca do retorno dos 

presentes autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 107896 Nr: 3302-82.2013.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Alves de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) da parte 

Requerente/Apelada, para no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do Recurso de Apelação, consoante disposto no art. 1.010, do 

novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 115836 Nr: 4121-82.2014.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto Lima Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Clever Lima-Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT, Fabíola De Carli - OAB:9469/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Decido.Analisando detidamente os autos, verifico que o pedido 

pode ser deferido sem maiores prejuízos aos herdeiros.Senão 

vejamos.Pelo disposto no artigo supra transcrito, verifica-se que cabe ao 

magistrado nomear inventariante observando a preferência das pessoas 

mencionadas, devendo se ater à ordem.Assim, visando dar 

prosseguimento ao feito, e não havendo nenhum óbice a nomeação da 

Sra. Andreia como inventariante, por inclusive ter a concordância dos 

demais herdeiros, por analógica interpretação do art. 617 do CPC/15, 

nomeio inventariante, em substituição, a requerente Andreia Regis Lima, 

herdeira do "de cujus", consoante documentos juntados aos autos. Intime 

a requerente Andreia Regis Lima da nomeação, bem como para que preste 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo, no prazo de 05 

(cinco) dias.Retifique-se a autuação do feito e o sistema informatizado 

Apolo à fim de que passe a constar como inventariante Andreia Regis 

Lima. Prestado o compromisso, intime a inventariante para que ratifique as 

primeiras declarações apresentadas às fls. 58/68 ou apresente novas 

primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, das quais deverá ser 

lavrado termo circunstanciado.Após, cite-se os interessados não 

representados, se houver, bem como intime-se a Fazenda Pública para 

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

declarações.Ao final, retornem-me os autos conclusos para deliberações 

pertinentes.Intimem-se os herdeiros acerca da presente decisão 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 34923 Nr: 616-98.2005.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENETEL - Central Adm. De Listas Telefônicas 

Ltda. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Cardoso da Silveira - 

OAB:10856-B/MT, Patrícia Jorge da Cunha Viana Dantas - OAB:MT 

8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

 Da análise dos autos, constato pendência do cumprimento de 

determinações, isto é: certidão de tempestividade da manifestação da 

parte autora.

Sem prejuízo, se tempestiva:

Considerando que decorreu o prazo máximo de 1 (um) ano e a não foi 

localizados/encontrados bens penhoráveis, indefiro o novo pedido de 

suspensão e considerando o que dispõe o art. 921, § 2° e § 4° do 

CPC/2015 DETERMINO arquivamento provisório dos autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 26944 Nr: 3539-68.2003.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Lopes Baptista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilia da Riva Sousa Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues de 

Carvalho Junior - OAB:MT/3735

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação dos advogados das 

partes, para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56054 Nr: 617-78.2008.811.0007

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Jantorno Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Liliana Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Friedrich Saucedo 

- OAB:MT 6315, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B, Sandro Nasser 

Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosemeri Mitsue Okazaki 

Takezara - OAB:7276-B/MT

 Portanto, onde quer que se busque guarida, a lei adjetiva passada e 

presente, obrigam o embargante, como no caso dos autos, em caso de 

discussão de excesso de execução, que declare na inicial o “quantum” 

que entende devido, trazendo memorial descriminado de cálculo, 

incumbência que somente ao embargante cabe. Assim, CONVERTO O 

JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e em obediência ao art. 10 do NCPC, 

determino a intimação pessoal do executado, bem como, através de seus 

advogados constituídos via DJE, para que, no prazo de 10 (dez) dias traga 

aos autos memorial descriminado dos cálculos e declare o valor que 

entende correto, sob pena das implicações decorrentes da ausência. 

Aportando aos autos a manifestação dos requerentes, intime-se o 

requerido para o devido contraditório. Ultrapassado o prazo, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE. Por fim, postergo a análise das demais 

petições aportadas aos autos, para após o cumprimento ou não da 

determinação. Intime-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53685 Nr: 5694-05.2007.811.0007
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 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrei Sid Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Liliana Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B, Sandro Nasser 

Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Beatriz Theodoro 

Gomes - OAB:2853-B/MT, Rosemeri Mitsue Okazaki Takezara - 

OAB:7276-B/MT

 Portanto, onde quer que se busque guarida, a lei adjetiva passada e 

presente, obrigam o embargante, como no caso dos autos, em caso de 

discussão de excesso de execução, que declare na inicial o “quantum” 

que entende devido, trazendo memorial descriminado de cálculo, 

incumbência que somente ao embargante cabe. Assim, CONVERTO O 

JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e em obediência ao art. 10 do NCPC, 

determino a intimação pessoal do executado, bem como, através de seus 

advogados constituídos via DJE, para que, no prazo de 10 (dez) dias traga 

aos autos memorial descriminado dos cálculos e declare o valor que 

entende correto, sob pena das implicações decorrentes da ausência. 

Aportando aos autos a manifestação dos requerentes, intime-se o 

requerido para o devido contraditório. Ultrapassado o prazo, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE. Por fim, postergo a análise das demais 

petições aportadas aos autos, para após o cumprimento ou não da 

determinação. Intime-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 131146 Nr: 5785-17.2015.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane Dalla Costa Sávio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saga Parque Comercio de Veiculos Ltda, Ford 

Motor Companhy do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eustaquio Inacio de Noronha 

Neto - OAB:12548, Lucas Barella - OAB:19.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:17298-A/MT, Fernanda Ferreira - OAB:OAB/MT 14341, Paulo de 

Tarso Paranhos - OAB:4.856/GO, Tayrone de França e Melo - 

OAB:21.491/GO, Tayrone de Melo - OAB:2.189/GO

 1) JULGO EXTINTA a presente ação, tão somente em relação a Saga 

Parque Comércio de Veículos Ltda., SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015, em razão do acolhimento da 

preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”.CONDENO a parte autora 

ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da ré Saga, que, 

nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, arbitro de 10% (dez por cento) do 

valor da causa.2) CONSIGNO que a parte autora deverá qualificar 

adequadamente a empresa indicada (JOB Distribuidora de Veículos Ltda.), 

para que se proceda com a citação desta, no prazo de 10 (dez) 

dias.Decorrido o prazo com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e façam 

os autos conclusos.3) Cumprida a determinação do item "2", DEFIRO 

desde já a CITAÇÃO de JOB Distribuidora de Veículos Ltda., por ato da 

Secretaria da Vara, para, querendo, apresentar contestação no prazo 

legal.Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.INTIMEM-SE as partes acerca da 

presente decisão.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 64188 Nr: 3602-83.2009.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Andrenci Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida e via de consequência 

JULGO PROCEDENTE o feito, razão porque HOMOLOGO o acordo entre as 

partes, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b" do CPC/15, para que 

produzam os jurídicos e legais efeitos.Sem condenação em custas e 

honorários sucumbenciais.Em consequência, JULGO EXTINTO o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do 

CPC/2015.REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (art. 535, § 3º, inciso 

I e II, do CPC/2015).OBSERVE-SE, no precatório/RPV, o artigo 5º da 

Resolução nº 115 do CNJ (mormente que os precatórios deverão ser 

expedidos individualizadamente, por credor, ainda que exista 

litisconsórcio; que se o advogado quiser destacar do montante da 

condenação o que lhe couber por força de honorários contratuais, na 

forma disciplinada pelo artigo 22, § 4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar 

aos autos o respectivo contrato antes da apresentação do precatório ao 

Tribunal e que ao advogado será atribuída a qualidade de beneficiário do 

precatório quando se tratar de honorários sucumbenciais ou contratuais), 

bem como, os artigos 2º e 3º, I e § 1º, da Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal.CUMPRA-SE, expedindo o necessário, 

observando-se, integralmente, o que dispõe a Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal.Transitado esta em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 136536 Nr: 1126-28.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Jeferson Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07 e Ordem de 

Serviço nº 001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar 

o(a) patrono(a) do(a) requerente a efetuar o recolhimento da diligência 

necessária para os atos processuais, no prazo de 5 dias, de acordo com 

o Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 

4º: A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (wwwtjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 115290 Nr: 3642-89.2014.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENdO, CVNdO, AN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirela C. Barrueco Barbi - 

OAB:34871

 Designada audiência para esta data, ninguém foi localizado e a 

demandante, apesar de informada da solenidade, não compareceu. O 

defensor público pediu a procedência dos pedidos e o MPE manifestou 

pela procedência parcial, consoante acima registrado. É o relato do 

necessário. Fundamento. Decido. Tendo em vista que a genitora já cuida a 

muito tempo dos filhos, fato que restou comprovado por meio dos 

relatórios apresentados nos autos e pela ausência de contestação com 

relação a este ponto, entendo que o pedido de guarda unilateral deve ser 

deferido. No tocante aos alimentos, atenta à regra da 

necessidade/possibilidade, tenho que a primeira é totalmente presumida; 

nessa senda registro que um é adolescente de 16 anos e a outra, criança 

de 10 anos; contudo, a ausência da comprovação da possibilidade do 

pagamento pelo demandado, “data venia”, impede a procedência integral 

do que foi requerido. Nesse sentido, considerando, ainda, a oferta do réu 

de pagar o equivalente a 20% do salário mínimo, constato que tal valor 

pode ser minimamente suficiente para cada filho. Posto isso, em 

consonância com o “parquet”, Julgo parcialmente procedente os pedidos 
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para CONCEDER A GUARDA DE EDUARDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA E DE 

CAMILLY VITÓRIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA para a requerente e 

CONDENAR o requerido ao pagamento da pensão alimentícia para os 

filhos, no valor equivalente a 40% do salário mínimo, devendo ser pago até 

o dia 10 de cada mês. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias. Sentença publicada em 

audiência, saindo os presentes intimados. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Ana Caroline Barros Nascimento, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. Cristiane Padim da 

SilvaJuiz(a) de DireitoPromotor(a) de Justiça: Defensor Público:Agente da 

Infância:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143963 Nr: 5175-15.2016.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Aparecido Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte 

autora a manifestar-se no prazo de 15 dias, acerca da contestação e 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 92321 Nr: 736-34.2011.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zeni Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT, Wilmar David Lucas - OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte 

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da informação 

da perita às fls. 157.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 118872 Nr: 6619-54.2014.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zélia Candida da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte 

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do laudo 

pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 104685 Nr: 6526-62.2012.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helenir de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evadio Rodrigues Ferreira - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laércio Salles - OAB:4194-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte 

autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar a retirada do formal de 

partilha.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 137073 Nr: 1433-79.2016.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Marcilio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmara Dantas Rodrigues - 

OAB:8054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 001/2017-GAB, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) patrono(a) da parte 

autora a manifestar-se no prazo de 15 dias, acerca da contestação 

apresentada e laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 104188 Nr: 5964-53.2012.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Telson José Gomes, Zeila Maria Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inara Debortolli, Marcos Jonaro Debortolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Maris Pivetta - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos,

Em razão do acima mencionado, redesigno a audiência para o dia 

08/08/2018, às 13h30min, saindo os presentes intimados.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001842-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SOARES DE OLIVEIRA OAB - 792.111.271-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Vistos, Cumpra-se a decisão já proferida, expedindo o 

necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000639-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PIMENTEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERNANDES PIMENTEL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000639-70.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA PIMENTEL REQUERIDO: ANTONIO 

FERNANDES PIMENTEL Vistos, Sentença proferida em audiência, com 

termo em anexo. P. I. C. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

3ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138908 Nr: 2396-87.2016.811.0007

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus Procuradores, para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140216 Nr: 3057-66.2016.811.0007

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Benjamim da Silva, Helena Benedita da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56.918

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus Procuradores, para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110840 Nr: 6434-50.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriela rodrigues pagnoncelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tomás de Aquino Pinheiro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jayme Eburneo Queiroz - 

OAB:16.469-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias dê prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 39725 Nr: 212-13.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santa Rosa Vidros e Acessórios Ltda-Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAPLAC Exportação e Importação de Madeiras 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 20331 Nr: 3833-57.2002.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Carvalho- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga G. de Almeida Alves - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 131, através de consulta ao sistema INFOJUD de 

informações financeiras, com escopo de obter as três últimas declarações 

de imposto de renda do executado. Ainda, destaco que, a consulta será 

realizada em gabinete, cuja resposta será anexada aos autos.

O processo deverá tramitar sob segredo em virtude da juntada de dados 

sigilosos dos executados, devendo a Secretaria promover as devidas 

retificações aos autos, inclusive perante o Sistema Apolo.

Com a juntada das informações, intime-se a parte exeqüente para 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129268 Nr: 4738-08.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por ora deixo de analisar o pedido de fl. 51, diante da ausência da memória 

de débitos atualizada.

Intime-se a parte Exequente, para que no prazo de 15 dias, junte aos 

autos, memória de débitos atualizada.

Após, conclusos.

 Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 124421 Nr: 1994-40.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandi Sebastião Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por ora deixo de analisar o pedido de fls. 101/102, diante da ausência da 

memória de débitos atualizada.

Intime-se a parte Exequente, para que no prazo de 15 dias, junte aos 

autos, memória de débitos atualizada.

Após, conclusos.

 Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 70808 Nr: 3780-95.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Buritis Comércio e Construções Ltda - ME, 

Sonia Maria Suzuki de Campos, Thiago Suzuki Okubo, Rogerio Jose 

Aparecido Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Cipriani - 

OAB:21468/MT

 Vistos.

1)Nos termos do art. 921, III, do CPC, DEFIRO o pedido de suspensão de fl. 

105 e determino a SUSPENSÃO da presente ação pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias.

2)Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

3) Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 
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requerendo o que entender por direito.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 121042 Nr: 8273-76.2014.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Renilda Leal dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente o Requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão do oficial de justiça constante 

à fl.55. Sob pena de extinção do feito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 152372 Nr: 2219-89.2017.811.0007

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:22.165-A MT, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918

 Vistos.

Tendo em vista a alegação do embargante de não ter recebido materiais 

ou valor equivalente ao que consta na cártula executada, com escopo de 

se fazer prevalecer a verdade real, DETERMINO, nos termos dos artigos 

370 e 396, do CPC, a intimação do embargado para juntar aos autos 

comprovante de crédito na conta do embargante do valor constante no 

título executado, ou, qualquer outro documento idôneo para demonstrar o 

recebimento do crédito pelo autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as 

penas do art. 400 do CPC.

Transcorrido o prazo acima fixado, com ou sem o aporte do determinado, 

CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116236 Nr: 4475-10.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tony Comercio de Tabacos Ltda, Antonio 

Furini, Romildo Nunes da Silva, João Beserra Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER R DE CARVALHO - 

OAB:MT 4.754, VINICIUS MANOEL - OAB:MT 19.532/B

 Ante o exposto, por se tratar de instrumento inadequado para alterar a 

decisão proferida, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos às fls. 81/83, com fundamento nos artigos 1.022 e seguintes 

do Código de Processo Civil.Por conseguinte, mantenho a decisão atacada 

pelos seus próprios fundamentos.Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 4655 Nr: 489-39.2000.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Celso Carneiro Junqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Barbosa Zamproni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Celso Carneiro Junqueira 

- OAB:2215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT/8.358-B, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 Vistos.

Intime-se o requerente, na pessoa de seu procurador, a fim de que, nos 

moldes do § 1°, do art. 437 do CPC manifeste-se nos presentes autos, no 

prazo de 15 (dez) dias, pugnando o que por direito no que concerne as 

certidões de fls. 226/227.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 46492 Nr: 6046-94.2006.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO LUPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilda Pizzi Gallina Amaral, Telma de Souza, 

Cooperativa Agrícola de Cotia, SANTA HELENA COMBUSTÍVEIS LTDA - 

EPP, Iluy Rampim Trentini, Sindicato Rural de Carlinda, Joana Gregorio de 

Lima Obuti, Benvinda Carolina da Silva, Helena Coelho Martines, Arrozeira 

Bialeski Ltda -ME, Jorge Arcos Junior, Arlindo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Fabrício Cardoso da Silveira - OAB:10856-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rolff Milani de Carvalho - 

OAB:12607/SP

 Vistos.

Intime-se a parte autora por meio de seus advogados, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, junte aos autos, certidão de óbito da confinante 

Benvinda Carolina da Silva.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137339 Nr: 1572-31.2016.811.0007

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GKFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT, Mara Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando França Nishikawa - 

OAB:13169-O

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 175, intime-se pessoalmente a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias dê prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66435 Nr: 5952-44.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio e Industria Matsuda Importadora e 

Exportadora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair José Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 157, intime-se pessoalmente a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias dê prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 71201 Nr: 4172-35.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATILAINE DA SILVA BIAZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Marcelo Ambrosio Cintra - OAB:8.934 MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO D SILVA JUNIOR - OAB:12.007/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT

 Ante o exposto, por se tratar de instrumento inadequado para alterar a 

decisão proferida, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos às fls. 185/188, com fundamento nos artigos 1.022 e seguintes 

do Código de Processo Civil.Por conseguinte, mantenho a decisão atacada 

pelos seus próprios fundamentos.Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111360 Nr: 6998-29.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elivanda Maria da Silva Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Bettanin de Barros - 

OAB:7901/MT, Carlos Henrique F. Magalhães - OAB:17.567/MT, Cátia 

Maria da Silva - OAB:16.086-E, Dilceia Da Silva Sales - OAB:15.014-E, 

Fabiana Severina da Silva - OAB:12.747, Flavia Rosa Nicanor de 

Souza - OAB:13889/MT, Giulliani Lis Curvo da Silva - OAB:14665-E, 

Janaina Cristina de Avila Costa - OAB:15.112-E, Janaina Graziella 

Bevilacqua - OAB:14.593-E, Jéssica Edwirges Nogueira Ribeiro - 

OAB:18.441, João Manoel Antonio London da Silva - OAB:16.101-E, 

Julia Fernanda Santos de Carvalho - OAB:16.153-E, Luiz Henrique 

Reis da Silva - OAB:15.772-E, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT, Michelly 

Dias Massoni - OAB:15.458, Renan Nadaf Gusmão - OAB:16.284/MT, 

Willian Hideki Yamamura - OAB:17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1)Nos termos do art. 921, III, do CPC, DEFIRO o pedido de suspensão de fl. 

89 e determino a SUSPENSÃO da presente ação pelo prazo de 180 (cento 

e oitenta) dias.

2)Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

3) Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender por direito.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 102429 Nr: 3806-25.2012.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Temn Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Luca, Josefa Alcalde Luca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Fontoura Baganha - 

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Hatori - OAB:150.321 

/SP

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Autora, Temn 

Agropecuária Ltda à sentença que julgou improcedente seu pedido. Alega 

a existência de omissão, eis que não houve pronunciamento judicial sobre 

o critério de atualização da verba honorária sucumbencial.

Oportunizada a manifestação à parte Embargada, esta o fez às fls. 

523/524.

É o breve relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que os Aclaratórios foram interpostos 

dentro do prazo de 05 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1.023, do 

Novo Código de Processo Civil, pelo que, deles CONHEÇO.

No mérito, os aclaratórios PROCEDEM.

Com efeito, não houve pronunciamento judicial sobre a forma de 

atualização da verba honorária (10% sobre o valor da causa).

No ponto, esclareço que a atualização do débito se dará através da 

incidência de correção monetária pelo INPC, desde o ajuizamento da ação 

e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da intimação da parte devedora 

para o pagamento da verba honorária, em procedimento de cumprimento 

de sentença.

ISTO POSTO, julgo PROCEDENTES os Embargos de Declaração opostos às 

fls. 464/465 para o fim de reconhecer a existência de omissão na 

sentença embargada e saná-la, indicando que a atualização do débito se 

dará através da incidência de correção monetária pelo INPC, desde o 

ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da 

intimação da parte devedora para o pagamento da verba honorária, em 

procedimento de cumprimento de sentença.

No mais, mantenho a sentença embargada em sua integralidade.

Por fim, RECEBO o recurso de Apelação interposto às fls. 466/494 e 

determino a intimação da parte Apelada para apresentação de 

contrarrazões, no prazo legal.

Após, remetam-se os autos à Superior Instancia.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 8108 Nr: 36-78.1999.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI - 

OAB:3536-B/MT, JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO - OAB:MT 3.528-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B

 Tendo em vista a certidão de fl. 572, INTIME-SE o exequente para que no 

prazo de 15 dias, faça a juntada nos autos, informando seus dados 

Bancários.

Em seguida expeça-se o competente alvará Judicial, encaminhando-se em 

seguida para assinatura.

Às providências. CUMPRA-SE.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002566-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DINAR ROQUE LELES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA OAB - PR53397 (ADVOGADO)

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002566-08.2017.8.11.0007 REQUERENTE: DINAR ROQUE LELES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. A parte ré informa 

que efetuou o pagamento integral da condenação (petição num. 

13274202) e a parte autora concorda com o valor depositado 

judicialmente, bem como informa a conta para transferência do valor, 

conforme consta na petição num. 13290111. Assim, expeça-se alvará 

eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) 

advogado(a) da parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no 

instrumento de procuração poder expresso para receber. Caso contrário, 

intime-se a credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) 

dias. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora 

acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. 

Caso haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. 

Após, arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON MATEUS CELESTINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000384-15.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ADAILTON MATEUS 

CELESTINO DE SOUZA REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA. Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos denoto que a parte 

autora, apesar de devidamente intimada, não compareceu à sessão de 

conciliação designada, consoante termo juntado na movimentação de ID 

n.º 13284023. Dispõe o artigo 51 da Lei nº 9.099/95: Art. 51- “Extingue-se 

o processo, além dos casos previstos em lei: I - Quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo.” No mesmo sentido 

preconiza o art. 949, inciso II, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. Registre-se que 

ao autor faltoso é imposto o dever de pagar as custas do processo, nos 

termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, podendo ser isento do pagamento das 

custas processuais somente se restar provado que a ausência decorreu 

de força maior, nos termos do artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95. Diante do 

exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do vigente Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e 

art. 949, inciso II, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, em face do disposto no artigo 51, § 

2º da Lei nº 9.099/95 e art. 949, inciso II, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se de acordo com a 

CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento das custas processuais. 

Intime-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

RODRIGO SVERSUTI DA SILVA OAB - MT19382/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000683-89.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VITOR RONDON BORGES DE 

CAMPOS REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado da lide, eis que presente in casu a hipótese do artigo 330, 

inciso I do Código de Processo Civil. I – Preliminar – ausência de interesse 

processual Rejeito a preliminar na medida em que há necessidade da 

medida judicial para que o reclamante obtenha a satisfação da pretensão 

de seu suposto direito, bem como é adequado o procedimento escolhido. II 

– Mérito No mérito afirma o autor ter adquirido um produto, ESCOVA 

ROTATIVA PHILCO CERAMIC SPIN, bem como o seguro de garantia 

estendida de 24 meses, ao valor total de R$ 146,00 (cento e quarenta e 

seis reais). Ocorre que o produto não foi entregue e por essa razão o 

autor requer a devolução do valor investido a titulo de dano material, assim 

como indenização por dano extrapatrimonial. A parte ré contestou o 

pedido alegando a inexistência de dano moral. Alega que a ausência de 

entrega ocorreu por culpa do autor, pois foi efetivada no endereço 

fornecido pelo autor: Rua Domingos B. de Almeida, Residencial Florata, 

Alta Floresta (MT), mas esse diverge do endereço apontado no 

comprovante de ID n.º 12195857. Em impugnação o autor esclareceu que 

o endereço da entrega anotado na nota fiscal refere-se a sua residência, 

e o endereço oposto no comprovante de ID n.º 12195857, refere-se ao 

sua sede profissional. Não houve juntada de qualquer documento 

comprobatório da entrega da mercadoria, não se desincumbindo a 

requerida de seu ônus processual, art. 373, inciso II do NCPC. Assim, no 

presente caso não houve entrega do produto por culpa da ré e a parte 

autora desincumbiu-se de seu ônus processual nos termos do art. 373, 

inciso I do NCPC, pois anexou aos autos provas da compra, bem como 

comprovante de pagamento. Já a parte requerida não comprovou a 

exclusão de sua responsabilidade. Deste modo, a responsabilidade é 

objetiva da ré, que não foi afastada por nenhuma excludente (art. 14, § 3.º 

do CDC), exsurgindo o dever de indenizar. Há dano moral a ser 

compensado ante a perda de tempo útil da parte autora em se ver 

obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para solucionar problema simples, 

antes a recalcitrância da fornecedora na via administrativa. Sensação de 

impotência a que foi exposto o consumidor. O simples fato de o 

consumidor ter adquirido e pago o preço, mas não poder utilizar o produto 

adquirido em razão da não entrega pelo requerido e posterior 

cancelamento, é suficiente para a configuração do dano moral (damnum in 

re ipsa), quer seja pela frustração da utilização do bem, ou pelo 

desrespeito ao consumidor, não podendo ser considerada hipótese de 

mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano. Também é o 

entendimento da Turma Recursal Única do TJMT: RECURSO INOMINADO. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. NÃO 

DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. A respeitável 

sentença fez a costumeira Justiça, pois o magistrado avaliou as provas 

produzidas, fixou a responsabilidade pela falha na prestação do serviço, 

caracterizou a relação de consumo, distribuiu corretamente o ônus da 

prova e fixou com razoabilidade os danos morais experimentados. 

Havendo a compra de produto (moto elétrica kids) com data certa de 

entrega como presente de natal e não havendo a entrega da mesma, 

imperioso o dever de indenizar. Todas as questões foram bem analisadas 

quando da prolação da r. sentença objurgada, motivo pelo qual, a teor do 

que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, passa a mesma a fazer parte 

integrante desse voto. (120110184015/2013, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

19/09/2013, Data da publicação no DJE 19/09/2013). Na fixação do 

montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, 

deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, 

há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a 

do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também 

garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do 

ato ilícito, assim de acordo com os valores estipulados pela Turma 

Recursal Única do TJMT, fixo o valor da indenização por dano moral em R$ 

2.000,00 (dois mil reais) devido a ausência de essencialidade do produto. 

III - Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar e JULGO PROCEDENTE, 

em parte, a pretensão autoral, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

para: a) CONDENAR a ré pagar à parte autora a importância de R$ 146,00 

(cento e quarenta e seis reais), a título de danos materiais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do desembolso e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação; b) CONDENAR a ré a pagar à 

parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cumpridas as formalidades legais arquive-se. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão 

proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza 
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seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de maio de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000855-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO POLIDO BORDINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BOTEQUIO OAB - MT23354/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000855-31.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARCELO POLIDO BORDINE 

REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, 

I, do vigente Código de Processo Civil. I – Mérito No mérito afirma a parte 

autora ter sido negativada indevidamente pela empresa requerida, pois 

nunca adquiriu produtos da ré ou manteve relações jurídicas que 

justificasse a inscrição no órgão protetor ao crédito. Por outro lado, a ré 

não contesta os pedidos do autor de forma específica e limita-se a afirmar 

a inexistência do dever de indenizar, isto é, opôs somente termos técnicos 

sem adentrar especificamente ao mérito e não anexou aos autos qualquer 

documento que comprove o débito lançado no órgão protetor do crédito. 

Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta 

hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Portanto, o nome da parte autora foi 

indevidamente lançado em cadastro restritivo de crédito em razão de 

dívida não contraída por ela, uma vez que não contratou (ou se utilizou) 

dos serviços prestados pela ré. Na linha da jurisprudência do egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a contratação de serviços calcada em 

informações de terceiros, gera responsabilidade à empresa prestadora de 

serviços, por não ter tido a cautela de confirmar os dados do adquirente. 

Em outras palavras, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a 

responsabilidade do fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido 

o nome do consumidor em órgão ou entidade de proteção ao crédito, em 

decorrência de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter 

documentos pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO 

- RECURSO OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 

bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 

Demonstrado nos autos que as demais anotações foram questionadas 

judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior 

Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos 

serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar 

por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da indenização por 

dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado nº 

0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 24 

de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do 

nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re 

ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores 

e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

vigente Código de Processo Civil para: a) DECLARAR a inexistência de 

relação jurídica bem como do débito no valor de R$ 1.698,52 (mil 

seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos) referente 

ao contrato n.º 7433001; b) CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 28 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010506-36.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. B. PULIDO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010506-36.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: P. B. PULIDO - ME EXECUTADO: 

MARIA LUCIA DA SILVA Vistos. Contatou-se que a exequente não se 

manifestou nos autos a fim de fornecer novo endereço da executada para 

intima-la com o fim de quitar o débito, certidão de ID n.º 13351854. Diante 

do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO DE EXECUÇÃO, com base no 

art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95 (não encontrado do devedor). Autorizo a 

expedição de certidão (enunciados nº. 75 e 76), caso seja requerida pela 

credora. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Caso haja custas 

processuais pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para 

pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições 

da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 28 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001145-46.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CARLA SIROTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO OAB - MT0015825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO MOREIRA DE FRANCA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001145-46.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUCIANA CARLA SIROTTO 

EXECUTADO: BENEDITO MOREIRA DE FRANCA Vistos. Relatório 

dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte 

autora desiste da ação, consoante se verifica da movimentação de ID nº. 

13341245 o que independe da anuência da parte adversa, nos termos do 

Enunciado nº 90 do FONAJE. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, VIII, 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. Arquivem-se, nos termos 

do artigo 914 da CNGC, por interpretação analógica, segundo o qual 

proferida sentença homologatória de acordo, e não sendo o caso de se 

aguardar eventual cumprimento da transação, o processo deverá ser 

arquivado, com as anotações devidas. Cumpra-se. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do 

MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de maio de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010652-14.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS SANTOS GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO OAB - MT0012548A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. EDITORA DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010652-14.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: ANA PAULA DOS SANTOS 

GONCALVES EXECUTADO: A. S. EDITORA DE LIVROS LTDA - ME Vistos. 

Contatou-se a inexistência de bens penhoráveis e ausência de 

manifestação da parte exequente quanto ao fato, mesmo tendo sido 

devidamente intimada, conforme certidão de ID n.º 13355893. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO DE EXECUÇÃO, com base no art. 

53, § 4º, da Lei n. 9.099/95, pela ausência de bens penhoráveis. Autorizo 

a expedição de certidão (enunciados nº. 75 e 76), caso seja requerida 

pela credora. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Caso haja 

custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente 

para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo com as 

disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 29 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANISI BIANCHINI SERAFIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000614-57.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VANISI BIANCHINI SERAFIN 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Ausente o relatório em razão 

do permissivo do artigo 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, NCPC. I – Inépcia da 

Inicial Rejeito a preliminar arguida, na medida em que a inicial descreve os 

fatos e o pedido decorre logicamente dele, sendo preenchidos pelo autor 

os requisitos do art. 319 do NCPC. Ademais, o comprovante de residência 

anexado a inicial esta em nome do esposo da autora, Sr. Luiz Pedro 

Serafin, deste modo é presumível que residem juntos. II – Mérito No mérito 

a parte autora afirma ter adquirido uma passagem aérea para o voo de nº 

2611, tendo como local de partida o aeroporto de Alta Floresta/MT às 

14h15min do dia 19 de dezembro de 2017, e como destino final o 

aeroporto de Florianópolis/SC, com chegada programada às 21h35min do 

mesmo dia, com duas conexões a serem realizadas, uma em Cuiabá/MT e 

outra em Campinas/SP. No entanto, no dia 19 de dezembro de 2017 a 

requerente embarcou no aeroporto de Alta Floresta/MT com atraso de 

01h10min, em razão de manutenção na aeronave. Em razão do atraso na 

decolagem no aeroporto de Alta Floresta/MT, a requerente perdeu o voo 

de conexão em Cuiabá/MT. Em suma, afirma que devido ao atraso do voo 

AD 2611 na cidade de Alta Floresta/MT, a requerente perdeu sua conexão 

na cidade de Cuiabá/MT chegando a seu destino, Florianópolis/SC, apenas 

no dia 20 de dezembro de 2017 às 11horas, ou seja, com 13h30min de 

atraso do horário previsto no momento da aquisição das passagens, 

perdendo compromissos já agendados na cidade de Florianópolis/SC. Por 

outro lado, alega a empresa aérea ter sido impedida de embarcar os 

passageiros em virtude da aeronave do voo nº 2611 (AFL-CGB) ter 

recebido a mensagem de falha “ENG 1 VER TLA FAIL” possível falha no 

sistema de reversor do motor 1, ocasionando a extrema necessidade de 

manutenção absolutamente urgente, inevitável e imprevisível da aeronave, 

gerando o necessário atraso de 01h30min na decolagem do voo. No 

entanto, a empresa aérea não anexou aos autos documento idôneo 

comprobatório da impossibilidade de voo em razão do fato. Os 

documentos para registro de força maior devem ser oficiais e emitidos 

pela ANAC. Os fatos trazidos na inicial foram corroborados pela empresa 

requerida, isto é, atraso na saída, e deste modo tornaram-se 

incontroversos, aplicando-se o disposto no art. 374, inciso II do NCPC. Na 

espécie, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das 

partes ao conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, 

caput, do CDC. Assim, a responsabilidade da empresa aérea, prestadora 

do serviço de transporte, por eventual dano causado ao consumidor é 

objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme 

dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. Diante princípio da inversão 

do ônus das provas (artigo 6°, VII, do CDC) deveria a empresa requerida 

comprovar ausência de responsabilidade no cancelamento e consequente 

atraso para chegada ao destino final. No entanto, não se desincumbiu do 

seu ônus. Esse tipo de atraso não exclui a responsabilidade da companhia 

aérea quanto à necessária reacomodação, reembolso ou realização do 

serviço por outra empresa, de acordo com o disposto no artigo 8º da 

Resolução 141/2010 da ANAC: Art. 8º Em caso de cancelamento de voo 

ou interrupção do serviço, o transportador deverá oferecer as seguintes 

alternativas ao passageiro: I - a reacomodação: a) em voo próprio ou de 

terceiro que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, na 

primeira oportunidade; b) em voo próprio a ser realizado em data e horário 

de conveniência do passageiro; II - o reembolso: a) integral, assegurado o 

retorno ao aeroporto de origem em caso de interrupção; b) do trecho não 

utilizado, se o deslocamento já realizado aproveitar ao passageiro; III - a 

conclusão do serviço por outra modalidade de transporte, em caso de 

interrupção. Desta forma, caso o passageiro opte pela reacomodação, o 

novo voo não pode ter uma diferença de horário de chegada superior ao 

limite de quatro horas. Exegese extraída no disposto nos artigos 230 e 231 

do Código Brasileiro de Aeronáutica: Art. 230. Em caso de atraso da 

partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o 

embarque do passageiro, em vôo que ofereça serviço equivalente para o 

mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o 

preferir, o valor do bilhete de passagem. Art. 231. Quando o transporte 

sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior 

a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar 

pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do 

preço. Ademais, o contrato firmado entre as partes é de risco, visto que, 
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ao se responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a ré assumiu os 

riscos inerentes a esse tipo de atividade. Portanto, aplicam-se ao 

transporte terrestre as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de 

bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes 

do empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva, restando obrigado a reparar os danos 

causados, pois descumprira o dever contratual de conferir ao recorrido a 

o ingresso no voo contratado, configurando-se falha na prestação dos 

serviços, nos termos do artigo 14 do CDC. O atraso excessivo no horário 

do voo não constitui mero aborrecimento do cotidiano, enseja, sim, evento 

apto a ferir a dignidade da pessoa, surgindo, então, a reparação por dano 

moral. Quanto ao dano moral, este se caracteriza pelo desconforto, não 

sendo difícil supor o sentimento de impotência dos consumidores e seu 

inegável estresse psicológico diante da má prestação do serviço. Assim, é 

induvidoso que houve falha no serviço prestado pela empresa aérea, ora 

ré, acarretando, sem sombra de dúvida, abalo na esfera psíquica da parte 

autora, pois as falhas descritas na peça inicial geram ansiedade, aflição e 

desconforto pelo qual o consumidor não passaria, caso o serviço 

prestado pela transportadora tivesse funcionado corretamente. O 

arbitramento do valor da indenização por danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes 

(pessoa jovem em viagem de turismo), o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir conduta abusiva. Por fim, fixo a indenização no 

valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em razão do atraso de 13 (treze) 

horas na chegada ao destino final. III – Dispositivo Ante o exposto, rejeito a 

preliminar e JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido autoral, nos termos 

do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré 

no pagamento, em favor da parte autora, da quantia de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da 

sentença. Inexistindo condenação em custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o trânsito em 

julgado da presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 30 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PRAXEDES BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000528-86.2018.8.11.0007 REQUERENTE: EDER PRAXEDES BRANCO 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. Ausente 

o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do vigente Código 

de Processo Civil. I – Preliminar - Interesse processual Rejeito a preliminar 

na medida em que há necessidade da medida judicial para que o 

reclamante obtenha a satisfação da pretensão de seu suposto direito, bem 

como é adequado o procedimento escolhido. II – Mérito No mérito afirma a 

autora ter sido negativada indevidamente pela empresa requerida, pois 

não tem relação jurídica, pois sequer compra produtos da requerida. Por 

outro lado, a ré afirma inexistir dano indenizável e que da narrativa dos 

fatos se depreende que a pretensão deduzida pela parte autora poderia 

ter sido solucionada administrativamente e que um mero aborrecimento 

não é suficiente para embasar uma condenação por danos morais. Em se 

tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta 

hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, a empresa requerida, não se 

desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373 inciso II do NCPC) já que se 

a autora afirmou que não tem relação jurídica com a ré, assim deveria esta 

provar a origem dos débitos, não há como impor a reclamante o ônus da 

prova negativa, por ser impossível e diabólica. Portanto, o nome da parte 

autora foi indevidamente lançado em cadastro restritivo de crédito em 

razão de dívida não contraída por ela, uma vez que não contratou (ou se 

utilizou) dos serviços prestados pela ré. Na linha da jurisprudência do 

egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a contratação de serviços 

calcada em informações de terceiros, gera responsabilidade à empresa 

prestadora de serviços, por não ter tido a cautela de confirmar os dados 

do adquirente. Em outras palavras, a jurisprudência se consolidou no 

sentido de que a responsabilidade do fornecedor não é afastada na 

hipótese de ter inserido o nome do consumidor em órgão ou entidade de 

proteção ao crédito, em decorrência de fato de terceiro que 

fraudulentamente conseguiu obter documentos pessoais da vítima. Nesse 

sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO OU AGRAVO INTERNO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS FRAUDULENTOS – FATO DE 

TERCEIRO PREVISÍVEL – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME 

DO CONSUMIDOR ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – 

DEVER DE INDENIZAR – DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - 

VALOR DA CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO 

MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de 

terceiro, que fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, 

fazendo com que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de 

proteção ao crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do 

fornecedor de bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João 

Bosco Soares da Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO 

INOMINADO. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO 

STJ. ANOTAÇÕES QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco 

do negócio. Demonstrado nos autos que as demais anotações foram 

questionadas judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, 

do Superior Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no 

cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada 

indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de 

indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da 

indenização por dano moral deve atender aos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Recurso Inominado nº 0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir 

Alaércio dos Santos, j. 24 de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral 

prescinde de comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) 

indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito 

(dano moral in re ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser 

fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos 

autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). III – Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar 

e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 

487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) DECLARAR a 

inexistência de relação jurídica referente ao contrato registrado sob n.º 

003020039014057M, no valor de R$ 240,01 (duzentos e quarenta reais e 

um centavos); b) CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 
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Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 30 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA VITORIA TEXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR OAB - MT0019053A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000521-94.2018.8.11.0007 REQUERENTE: BARBARA VITORIA TEXEIRA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Relatório dispensado em face 

do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte autora desiste da 

ação, consoante se verifica da movimentação de ID nº. 12969843 o que 

independe da anuência da parte adversa, nos termos do Enunciado nº 90 

do FONAJE. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas. Arquivem-se, nos termos do artigo 914 da 

CNGC, por interpretação analógica, segundo o qual proferida sentença 

homologatória de acordo, e não sendo o caso de se aguardar eventual 

cumprimento da transação, o processo deverá ser arquivado, com as 

anotações devidas. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, 

nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de maio de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN MARA AGUIAR PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000824-11.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LILIAN MARA AGUIAR 

PINHEIRO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Dispensado 

relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de Processo 

Civil. I – Mérito No mérito verifica-se que a autora adquiriu passagem aérea 

p através do website da Azul em 24/11/2017, para empreender viagem 

referente ao trecho de Alta Floresta/MT (AFL) – Cuiabá/MT (CGB) – 

Goiânia/GO (GYN) – Campinas/SP (VCP), o que gerou o código de reserva 

“M8112V”. Sustenta que a viagem não transcorreu tranquilamente visto 

que houve atrasos e cancelamentos indevidos. Por outro lado, a empresa 

aérea realmente confirma o cancelamento do voo em decorrência de 

imperiosa manutenção não programada da aeronave, que acusou uma 

falha proveniente do sistema de reverso da aeronave, e posterior mau 

tempo que assolava o aeroporto de Cuiabá/MT. Em suma afirmou que 

todos os atrasos e cancelamentos ocorreram por falhas nas aeronaves. 

Os fatos restaram incontroversos com base no art. 374, inciso III do NCPC. 

Na espécie, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código 

de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação 

das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 

3º, caput, do CDC. Deste modo, a responsabilidade da empresa aérea, 

prestadora do serviço de transporte, por eventual dano causado ao 

consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou 

culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. Diante 

princípio da inversão do ônus das provas (artigo 6°, VII, do CDC) deveria a 

empresa requerida comprovar ausência de responsabilidade no 

cancelamento do voo. No entanto, não se desincumbiu do seu ônus. A 

empresa de transporte aéreo não cumpriu com seu deve legal, ou seja, 

comunicar com antecedência o cancelamento de voo, pois não se 

desincumbiu do seu ônus processual nos termos do art. 373, inciso I do 

NCPC. Ademais, o contrato firmado entre as partes é de risco, visto que, 

ao se responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a ré assumiu os 

riscos inerentes a esse tipo de atividade. Portanto, aplicam-se ao 

transporte terrestre as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de 

bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes 

do empreendimento, independentemente de culpa. O cancelamento de voo 

demonstra falha na prestação dos serviços contratados, pois a empresa 

aérea está incumbida de cumprir com o contratado a fim de não gerar 

contratempos aos consumidores. Quanto ao dano moral, este se 

caracteriza pelo desconforto, não sendo difícil supor o sentimento de 

impotência do consumidor e seu inegável estresse psicológico diante da 

má prestação do serviço. Assim, é induvidoso que houve falha no serviço 

prestado pela empresa aérea, ora ré, acarretando, sem sombra de dúvida, 

abalo na esfera psíquica da autora, pois as falhas descritas na peça inicial 

geram ansiedade, aflição e desconforto pelo qual o consumidor não 

passaria, caso o serviço prestado pela transportadora tivesse funcionado 

corretamente. O arbitramento do valor da indenização por danos morais 

deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto (viagem a 

passeio), as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir conduta abusiva. Por fim, fixo a indenização no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 

487, I, do vigente Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré no 

pagamento, em favor da autora, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da 

sentença. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 30 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011199-54.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL DA CRUZ PESSOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR OAB - MT0019053A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011199-54.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: ISABEL DA CRUZ PESSOA 

EXECUTADO: OI S/A Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo 

do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A solução amigável do conflito está em 
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consonância com a legislação pertinente. Ante o exposto, HOMOLOGO a 

transação celebrada entre as partes, nos termos do artigo 487, inciso III, 

“b”, do vigente Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA 

A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo Civil. Caso 

haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. 

Intimem-se. Arquive-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 151818 Nr: 1915-90.2017.811.0007

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilce Delha Oliveira da Silva - 

OAB:MT/18138

 Processo n.º 1915-90.2017.811.0007

Código: 151818

 VISTOS ETC.

Considerando a parecer ministerial retro, DETERMINO a intimação da 

defesa do reeducando para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Alta Floresta/MT, 13 de abril de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 164524 Nr: 1285-97.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Peterson Willian Ariati de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FURIM - 

OAB:6543/O

 Processo n.º 1285-97.2018.811.0007Código 1645245ª VaraVISTOS 

ETC."(...) 5.Diante de tais fatos, RECEBO A DENÚNCIA oferecida contra o 

denunciado.6.Desde já, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o dia 14 de junho de 2018, às 14:30 horas, quando será interrogado o 

denunciado e ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, se por 

ventura houver, nos termos do art. 56 e 57, da Lei nº. 

11.343/2006.7.CITE-SE o denunciado do recebimento da denúncia 

formulada pelo Ministério Público.8.INTIMEM-SE as testemunhas arroladas 

pelas partes, para a audiência designada, requisitando-as se 

necessário.9.EXPEÇA-SE ofício com fito de requisitar os réu.10.CIÊNCIA 

ao Ministério Público e à Defesa.Cumpra-se expedindo o necessário.Às 

providências.Alta Floresta/MT, 25 de maio de 2018. Roger Augusto Bim 

DonegaJuiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001257-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERT HENRI FLORENT VAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI TADEU CUISSI OAB - MS17252 (ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIE JOSE SIMMERS VAES (INVENTARIADO)

PAUL VAES (INVENTARIADO)

 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DA PARTE AUTORA, para que apresente 

as primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, das quais deverá 

ser lavrado termo circunstanciado, conforme determinado na decisão de 

ID. 13016527.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 53367 Nr: 5360-68.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benigna Elias de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Junior - OAB:MT 

11.111-B, Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da 

impugnação e documentos de fls. 196/200, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 95806 Nr: 4187-67.2011.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ires Marangoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cientifiquem-se as Partes acerca do retorno dos autos, nada sendo 

requerido, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63790 Nr: 2908-17.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza de Jesus Belo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.Sem custas e 

honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis na fase de 

cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter sido 

impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.Nesta linha segue a 

jurisprudência:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. 

EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO 

PRECATÓRIO. DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários 

advocatícios em execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em 

caso submetido ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. 

NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS 

- AG: 70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Certificado 
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o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63825 Nr: 2989-63.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.Sem custas e 

honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis na fase de 

cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter sido 

impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.Nesta linha segue a 

jurisprudência:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. 

EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO 

PRECATÓRIO. DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários 

advocatícios em execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em 

caso submetido ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. 

NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS 

- AG: 70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Certificado 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62581 Nr: 2202-34.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aloisio Vicente Timoteo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Marcos 

da Silva Borges - OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.Sem custas e 

honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis na fase de 

cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter sido 

impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.Nesta linha segue a 

jurisprudência:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. 

EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO 

PRECATÓRIO. DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários 

advocatícios em execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em 

caso submetido ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. 

NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS 

- AG: 70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Certificado 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64297 Nr: 3096-10.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serli Metzdorf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.Sem custas e 

honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis na fase de 

cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter sido 

impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.Nesta linha segue a 

jurisprudência:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. 

EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO 

PRECATÓRIO. DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários 

advocatícios em execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em 

caso submetido ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. 

NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS 

- AG: 70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Certificado 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64825 Nr: 4334-64.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Solange dos Santos Cairos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Rita Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT, Vitor 

Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foram 

juntados aos autos os valores do RPV, para pagamento dos débitos objeto 

de cobrança.

O causídico da parte autora requer a expedição de alvará judicial para 

levantamento das quantias depositadas (honorários contratuais).

 É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Primeiramente, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL quanto 

aos honorários contratuais, no percentual de 30% do valor auferido pela 

parte, conforme contrato de fl. 194.

A Parte Autora informou seus dados pessoais à fl. 191.

Após, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores, transferindo as 

quantias para as contas do autor e de seu causídico (honorários 

contratuais).

Com o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 
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formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 124663 Nr: 2164-12.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Rodrigues de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos em correição.

Primeiramente, indefiro o pedido de fls.134/135, pelos motivos elencados 

na decisão de fl.133.

No mais, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende o petitório de fls.136/137, instruindo com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do débito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 116038 Nr: 4296-76.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Lucia Joaquim dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme a sentença proferida à fl. 125.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109838 Nr: 5366-65.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franchim de Freitas e Pereira Aguirra Ltda-ME, 

Vanderlei Pereira Aguirra, Clair Ribeiro Franchim de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Feliciano de Deus Nery - 

OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 Vistos em correição.

INTIME-SE a Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende o 

petitório de fl. 145, devendo indicar em qual endereço poderão ser 

localizados os bens indicados à penhora, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 158497 Nr: 5762-91.2016.811.0086

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM, GTBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos ajuizada por ERICSON DA 

SILVA MODESTO em face de MONIKE BOABAID MODESTO.

Entre um ato e outro, as partes peticionaram conjuntamente (fls. 88/89), 

noticiando a realização de acordo, requerendo a sua homologação com o 

escopo de dar fim ao processo.

Após, os autos vieram-me conclusos para sentença.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Homologo para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes (fls. 88/89), o que faço com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

 Inexiste condenação ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios.

Expeça-se certidão de honorários em favor do Patrono, conforme 

deliberação de fl. 75.

Após o trânsito em julgado, deem-se as baixas necessárias, 

observando-se as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69879 Nr: 2851-62.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice Candida Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Pretende-se, através da presente, executar a 

sentença contra a Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar 

quantia certa. Assim, DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na 

pessoa de seu representante judicial, por carga ou remessa dos autos 

para, se quiser, IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, 

nos termos do artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) 

Apresentada IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e 

façam os autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II).5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 124621 Nr: 2145-06.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Setembrino Borba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de fl. 86, nada sendo requerido no prazo mencionado, 

INTIME-SE pessoalmente a parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dê prosseguimento ao feito, cuja contagem terá início a partir da 

intimação pessoal. Ademais, determino que conste no respectivo mandado 

de intimação que, caso não se manifeste no prazo mencionado, o feito 

será extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do atual 
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Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 127272 Nr: 3702-28.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Alves Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INDEFIRO o pedido de fl. 77, visto que sequer ocorreu a CITAÇÃO da parte 

executada.

Logo, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, cuja contagem terá início a partir 

da intimação pessoal. Ademais, determino que conste no respectivo 

mandado de intimação que, caso não se manifeste no prazo mencionado, 

o feito será extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do 

atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 125942 Nr: 2953-11.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Cesar Pinheiro Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos em correição.

Antes de analisar o pedido de fls.109/110, intime-se o executado para que 

entre em contato com a Dra. Karina Agnoletto Castro, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme requerido às fls.106 e 109.

Após, se houve acordo ou quedar-se inerte a parte executada, voltem-me 

conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 118057 Nr: 5992-50.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A (Atual denominação do Banco Itaú 

S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilene do Prado Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Miro da Silva - 

OAB:OAB/MT 16.160/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

No mais, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende o petitório de fl.81, instruindo com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do débito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 21069 Nr: 4139-26.2002.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva Canguçu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Primeiramente, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL quanto 

aos honorários sucumbenciais (fl. 340), devendo referido valor ser 

depositado na conta indicada à fl. 345.

No mais, certifique-se a Sra. Gestora a respeito do RPV expedido em 

relação ao valor principal.

Ademais, intime-se a parte AUTORA PESSOALMENTE para, no prazo de 

05 (CINCO) dias úteis, INFORMAR os dados bancários, para o depósito 

judicial (banco, agência, número da conta e CPF), do valor a ser 

apresentado no respectivo RPV.

 Após, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores, transferindo as 

quantias para as contas da autora e de seu causídico (honorários 

contratuais no patamar de 37%).

Com o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 115317 Nr: 3661-95.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. B. Barros Me - Mercado Popular, Janaína 

Bruno Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando a manifestação de fl. 85, de acordo com o artigo 845, §1º, 

do Novo Código de Processo Civil, DETERMINO a realização da penhora e 

avaliação do bem descrito à fl. 84, por termo nos autos.

 Diante da natureza do bem, sendo patente o risco de deterioração, 

determino a remoção, ficando a exequente nomeada como depositária a 

partir do seu recebimento. Esclareço que a exequente assumirá o encargo 

de depositária fiel do bem e exercerá o ônus de guardar e conservar a 

aeronave, bem como de não dispor da mesma, sob pena de ser 

considerada depositária infiel.

Esclareço que as diligências para a realização da referida penhora, 

avaliação e remoção do bem, bem como conservação do mesmo, serão 

por conta da parte exequente.

Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, 

pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou último endereço cadastrado nos autos, acerca da penhora. No 

mesmo ato, proceda-se a intimação da cônjuge do executado, no mesmo 

endereço do executado, nos termos do artigo 842 do CPC.

Havendo requerimento, deverá constar do mandado ou carta também a 

ordem de apreensão e remoção do bem. Nesta última hipótese, caberá à 

parte exequente entrar em contato diretamente com o Oficial de Justiça 

para concreti¬zação do ato.

Após a efetivação da medida, no prazo de 10 dias, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento.

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 117568 Nr: 5593-21.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos 

Naturais - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ind. Com. Import. e Export. de Madeiras 

Floresta Verde Ltda., Wagner Gonçalves Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal do IBAMA - 

OAB:, SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante do requerido à fl.59, EXPEÇA-SE mandado de penhora nos 

endereços indicados à fl.57. Os bens penhorados devem ser avaliados e 

depositados em poder do executado, que assumirá o encargo de 

depositário fiel dos bens e exercerá o ônus de guardar e conservá-los, 

bem como de não dispor dos mesmos, sob pena de ser considerado 

depositário infiel.

Esclareço que as diligências para a realização da referida penhora serão 

por conta da parte exequente.

Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito executório, sob 

pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68269 Nr: 1236-37.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Leite, Ewerton Carlos Focas Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Petrucci Junior - 

OAB:17.452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Quintella - OAB:OAB/MT 

9.563

 Vistos em correição.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra à fl. 261, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 32550 Nr: 1977-87.2004.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aroldo Leandro de Almeida, Nilce Almeida da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Acerca dos AR's juntados nos autos, INTIME-SE a Exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos, pugnando pelo que 

entender ser de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 104960 Nr: 150-26.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ferreira de Brito, Hermes Hidalgo Belido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da certidão de fl. 112 e do AR de fl. 114, INTIMEM-SE as Partes para 

que, querendo, manifestem-se nos autos.

 Em caso de inércia da Partes, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 16894 Nr: 1944-68.2002.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odebrecht Comércio e Indústria de Café Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Elson Cristovão Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Rodrigo Khater Fontes - 

OAB:26.044-PR, Rosangela Khater - OAB:6269, Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:17.811-0 MT, Evandro César Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B/MT

 Vistos em correição.

Acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, 

CIENTIFIQUEM-SE as Partes, nada sendo requerido, REMETAM-SE os 

autos ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5824 Nr: 87-60.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Lemos, Zenaide Vanzella 

Lemos, Elaine Débora Bosi, Navilio Pedro Bosi, Vitor Paulo Bosi, Narciso 

Francisco Bosi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INDEFIRO o pedido de fl. 271, visto que o feito aguarda desde 08 de janeiro 

de 2018 a juntada do demonstrativo discriminado e atualizado do débito, 

logo, DETERMINO que a Exequente junte o documento mencionado, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107516 Nr: 2894-91.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdANMGSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEdIL-M, JSP, MdRFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.
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Considerando a manifestação de fl. 136, esclareço que o bem encontrado 

via sistema Renajud foi restrito de sua transferência, conforme 

comprovante de fl. 132, assim, de acordo com o artigo 845, §1º, do Novo 

Código de Processo Civil, proceda-se a penhora do veículo descrito à fl. 

132 no endereço descrito na inicial.

O bem a ser penhorado deve ser avaliado e depositado em poder do 

executado, que assumirá o encargo de depositário fiel do bem e exercerá 

o ônus de guardá-lo e conservá-lo, bem como de não dispor do mesmo, 

sob pena de ser considerado depositário infiel.

Intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de sua citação ou último endereço cadastrado nos autos, 

acerca da penhora.

Após a efetivação da medida, no prazo de 10 dias, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento.

Em se tratando de veículo financiado (por leasing ou arrendamento 

mercantil), a penhora subsistirá, bem como a excussão subsequente. Em 

tal hipótese, fica garantida a preferência da instituição financeira no 

recebimento do produto da arrecadação, até o limite de seu crédito.

Esclareço que as diligências para a realização da referida penhora serão 

por conta da parte exequente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113648 Nr: 2160-09.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frank Rogieri de Souza Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renate Anna Wellmann da Riva - Espolio, 

Ariosto da Riva Neto, Ludovico Wellmann da Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gastão de Matos Junior - 

OAB:13847/MT, Hugo Roger de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Scatambuli Sicuto 

- OAB:16.343-O/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de “Ação Execução de Título Executivo Extrajudicial” ajuizada por 

FRANK ROGIERI DE SOUZA ALMEIDA em face de do Espólio de RENATE 

ANNA WELLMANN DA RIVA – ESPÓLIO, representado por ARIOSTO DA 

RIVA NETO e LUDOVICO WELLMANN DA RIVA, todos qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, as partes peticionaram conjuntamente (fls. 148/152), 

noticiando a realização de acordo, requerendo a sua homologação com o 

escopo de dar fim ao processo.

Após, os autos vieram-me conclusos para sentença.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Homologo para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes (fls. 148/152), o que faço com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

 Inexiste condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por outro 

lado, condeno as Partes ao pagamento de custas processuais de forma 

pro rata.

 Expeça-se ofício ao CRI local para que proceda ao cancelamento das 

averbações premonitórias.

Após o trânsito em julgado, deem-se as baixas necessárias, 

observando-se as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 133800 Nr: 7191-73.2015.811.0007

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renate Anna Wellmann da Riva - Espolio, Ariosto da 

Riva Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frank Rogieri de Souza Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Roger de Souza 

Almeida - OAB:16285/MT

 Vistos em correição.

Tratam-se de Embargos à Execução ajuizada por RENATE ANNA 

WELLMANN DA RIVA – ESPÓLIO, representado por ARIOSTO DA RIVA 

NETO em face de FRANK ROGIERI DE SOUZA ALMEIDA, todos 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes peticionaram conjuntamente (fls. 110/114), 

noticiando a realização de acordo, requerendo a sua homologação com o 

escopo de dar fim ao processo.

Após, os autos vieram-me conclusos para sentença.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Homologo para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes (fls. 110/114), o que faço com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

 Inexiste condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por outro 

lado, condeno as Partes ao pagamento de custas processuais de forma 

pro rata.

 Expeça-se ofício ao CRI local para que proceda ao cancelamento das 

averbações premonitórias.

Após o trânsito em julgado, deem-se as baixas necessárias, 

observando-se as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 119863 Nr: 7380-85.2014.811.0007

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ludovico Wellmann da Riva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frank Rogieri de Souza Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gastão de Matos Junior - 

OAB:13847/MT, Hugo Roger de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 Vistos em correição.

Tratam-se de Embargos à Execução ajuizada por LUDOVICO WELLMANN 

DA RIVA em face de FRANK ROGIERI DE SOUZA ALMEIDA, todos 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes peticionaram conjuntamente (fls. 88/92), 

noticiando a realização de acordo, requerendo a sua homologação com o 

escopo de dar fim ao processo.

Após, os autos vieram-me conclusos para sentença.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Homologo para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes (fls. 88/92), o que faço com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

 Inexiste condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por outro 

lado, condeno as Partes ao pagamento de custas processuais de forma 

pro rata.

 Expeça-se ofício ao CRI local para que proceda ao cancelamento das 

averbações premonitórias.

Após o trânsito em julgado, deem-se as baixas necessárias, 

observando-se as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 45763 Nr: 5645-95.2006.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Floresta Ltda (Posto Samuca 

Cidade Alta)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Calvoso Carvalho 

de Mendonça - OAB:6.173/MT, Roberto Cavalcanti Batista - 

OAB:5868-A, Vinícius Rodrigues Travain - OAB:8.750

 Vistos em correição.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 
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art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 91377 Nr: 270-40.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Lino de Paiva, ROMILCE FRANCISCO 

DIAS PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 Vistos em correição.

Acerca da proposta de honorários periciais no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), INTIME-SE o Perito para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos, informando se concorda ou não com o valor 

proposto.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5287 Nr: 38-82.1998.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julieta Mengue de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que somente é cabível a requisição judicial de informações 

acerca da localização da parte ré na hipótese de restarem exauridos pela 

parte autora os meios ordinários de localização da parte adversa (quais 

sejam: pesquisas junto ao DETRAN, Registro Imobiliário, junta comercial, 

bem como outras que independem de requisição judicial), INDEFIRO o 

pedido de expedição de ofícios e DETERMINO que a Parte Autora, no 

prazo de 30 (trinta) dias, comprova a realização das diligências 

necessárias.

Se após a realização das diligências necessárias, ainda assim, for 

desconhecido o paradeiro da executada, voltem-me os autos conclusos 

para a realização de buscas via sistema BACENJUD.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 104988 Nr: 179-76.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Fagundes Florentino Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 Vistos em correição.

Indefiro o pedido de fl.214, visto que o acórdão proferido à fl.204 transitou 

em julgado em 21/11/2017, conforme certidão de fl.208.

Assim, intime-se a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, manifestar 

no feito requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 97272 Nr: 5796-85.2011.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do 

Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): jaqueline Tiso Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Pilegi Rodrigues 

- OAB:3666/MT, Nader Thomé Neto - OAB:11.890-B/MT, Viviane 

Santin Rodrigues - OAB:4206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos em correição.

Acerca do trânsito em julgado da sentença proferida, CIENTIFIQUEM-SE as 

Partes, nada sendo requerido, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38051 Nr: 3152-82.2005.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iltro Quintiliano Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Quintella - OAB:OAB/MT 

9.563

 Vistos em correição.

DEFIRO o pedido de fl. 239, REMETAM-SE os autos conforme a Exequente 

requer, devendo a mesma cumprir conforme determinado à fl. 238.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 98954 Nr: 389-64.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Seigi Enokawa, Leni Enokawa, José Seyei 

Enokawa, Rossani Tauffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18603/B-MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila de Moura Santos - 

OAB:24032/O, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de fl. 232, devendo a Exequente, no prazo de 60 

(sessenta) dias, instruir os autos com o cálculo atualizado do valor 

executado.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 119811 Nr: 7342-73.2014.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lurdes Aparecida de Araújo, Ivanildo Gregorio Saroa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa 

Central em Liquidação, José Pereira dos Santos, Maria do Carmo Ferreira, 

Maria Anita dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rolff Milani de Carvalho - 

OAB:84441/SP

 Vistos em correição.

REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68468 Nr: 1435-59.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Biazus Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18603/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE a Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos, dando o regular prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103925 Nr: 5677-90.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Henrique de Paula Abdalla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de fl. 120, CITE-SE conforme a Parte requer.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 166688 Nr: 2348-60.2018.811.0007

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leopoldo Antônio Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18603/B-MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/MT

 Vistos em correição.

 Tempestivos, recebo os presentes embargos à execução.

Deixo de conferir efeito suspensivo aos embargos, posto que, não restou 

demonstrado que o prosseguimento da execução possa causar grave 

dano de difícil ou incerta reparação, bem como pelo fato de a execução 

não estar garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Intime-se o Embargado para apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias (inciso I, art. 920, NCPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 95527 Nr: 3882-83.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Leite, Ewerton Carlos Focas Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Petrucci Junior - 

OAB:17.452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Quintella - OAB:OAB/MT 

9.563

 Vistos em correição.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra à fl. 220, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003069-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL RAMOS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003069-29.2017.8.11.0007. AUTOR: 

DORIVAL RAMOS RODRIGUES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de Ação 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, em que a parte autora alega ter 

sofrido acidente de trânsito que resultou na sua invalidez permanente. 

Com a inicial (ID. 10649656) foram colididos documentos via PJE. A inicial 

foi recebida (ID. 10656884), oportunidade em que fora determinada a 

citação da requerida. O requerido ofertou contestação (ID. 12737821), 

alegando preliminarmente a falta de interesse de agir requerendo, por fim, 

a improcedência do pedido, sob o fundamento da autora não ter provado 

os fatos constitutivos do seu direito. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação, conforme ID. 13012458. DECIDO. Passo a 

apreciar a matéria preliminar arguida pelo demandado. Não há que se falar 

em ausência de interesse de agir porque a vítima do acidente, ora autora, 

não é obrigada a exaurir a estância administrativa pra buscar a tutela 

jurisdicional, uma vez que o acesso ao Poder Judiciário é direito 

fundamental do individuo, em consonância com o preceituado no art. 5º da 

Constituição Federal. Desse modo, não há como acolher a preliminar de 

carência da ação por ausência de interesse processual, haja vista a plena 

demonstração do binômio necessidade/utilidade da parte autora para a 

presente demanda. Rejeito, portanto, a preliminar levantada pela parte ré e, 

não havendo outras questões processuais pendentes, DECLARO O FEITO 

POR SANEADO. Fixo o ponto controvertido como sendo a efetiva invalidez 

permanente da parte autora, decorrente das lesões sofridas no acidente 

de trânsito mencionado na inicial. Defiro o pedido e determino a realização 

de prova pericial. Para tanto, nomeio o Dr. TAVICO CEZAR ARENDT (CRM 

5929-MT) como médico perito, razão por que, FIXO os honorários em R$ 

300,00 (trezentos reais), a serem pagos antecipadamente pela parte 

Requerida, mediante depósito em juízo no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de desistência da prova. Após, a comprovação do depósito por 

parte da requerida, intime-se o médico perito nomeado para que designe 

data para a realização da pericia, sendo que juntamente com o mandado 

de intimação, deverão ser juntados os quesitos das partes. Igualmente 

seja comunicado o Sr. perito que terá livre acesso a documentação 

juntada aos autos. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 30 de maio de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001328-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA 00059842113 (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA CARDOSO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001328-17.2018.8.11.0007. AUTOR: 

VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA 00059842113 RÉU: FERNANDA CARDOSO 

DA SILVA Vistos em correição. Mantenho a decisão de ID. 13076839, 

tendo em vista que a Parte Autora limitou-se a instruir os autos tão 

somente com declaração de hipossuficiência, não demonstrando ser a 

autora realmente hipossuficiente economicamente. DIANTE DO EXPOSTO, 

mantenho a decisão anteriormente proferida e DETERMINO a intimação da 

parte requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias (em analogia ao 

§2º, do art. 101, do CPC/15), realize o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, nos 

termos do § único, do art. 102, do Novo Código de Processo Civil. Alta 

Floresta/MT, 30 de maio de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI 

Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 200587 Nr: 4140-63.2015.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:15

Intimando/Citando/Notificando:MARCO AURELIO DA ROCHA SANTOS 

(PROPRIETÁRIO ATUAL DA MATRÍCULA 37.573, COM ÁREA DE 450HA), 

BRASILEIRO, SOLTEIRO, RG N°004863-MT, AGROPECUÁRIA CRISTALINA 

S/C LTDA (PROPRIETÁRIO ATUAL DA MATRÍCULA 37.573, COM ÁREA DE 

450HA).

Finalidade:INTIMAÇÃO DOS INTERESSADOS PARA EM CASO DE PLEITEAR 

A REVOGAÇÃO DA R. DECISÃO ENTRAR COM AÇÃO NA ESFERA CÍVEL.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:1. Trata-se de Pedido de Providências formulado pelo 

Oficial Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra do Garças, que 

encaminhou a matrícula n° 37.573 para averiguação requerendo 

providências.

2. Informa o oficial registrador que a matrícula n° 37.573 protege um 

imóvel, com área de 450 hectares, denominado “Fazenda Shangri-lá”, 

originária das transcrições de n° 8.412, 8.415, e 13.060.

3. Aduz ainda, que os protocolos de n° 77.413, 79.533, 79.841, 84.432, 

85.907 e 97.453 conferem com as anotações constantes no livro 01 de 

protocolo da serventia. No entanto, o protocolo n° 103.260 constante no 

R11, não confere com as anotações constantes na ficha da referida 

matrícula.

4. Por fim, salienta que aparentemente a matrícula n° 37.573 até o seu R10 

está correta, contendo inconsistências no seu R11.

5. Com a inicial vieram os documentos (fls. 04/23).

6. Logo após serem demandados, foram juntados diversos documentos 

(fls. 33/34, 36, 44/53, 57/58), referentes ao arquivo de conhecimento da 

matrícula.

7. Intimado, o Ministério Público manifestou-se (fls. 64/65) pelo bloqueio da 

matrícula n° 37. 573 – Livro n° 02, nos moldes do artigo 214, § 3°, da Lei n° 

6.015/73, restando aos interessados, que busque, pela via judicial 

adequada, a comprovação da propriedade do imóvel questionado.

 8. Por fim, vieram os autos conclusos para decisão.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

9. Matrícula n° 37.573 (fls. 04/06)

 A matrícula n° 37.573 refere-se a uma área de terras situada no Município 

de Novo São Joaquim, Comarca de Barra do Garças/MT, com área de 450 

hectares, que passa denominar-se “Fazenda Shangri-lá”. Consta ser 

originária das transcrições n° 8.412, 8.415, 13.060 e nelas consta 

averbação de venda para a matrícula n.º 37.573. Cabendo salientar que 

todas as escrituras registradas na matrícula conferem.

10. Transcrição n° 8.412 (fl. 46)

A transcrição n° 8.412 refere-se a uma Escritura Pública de Compra e 

Venda de um lote de terras, situado no Município e Comarca de Cuiabá - 

MT com área de 200,00 hectares. Consta ser originária da transcrição n° 

3.735.

 11. Transcrição n° 8.415 (fl. 47)

A transcrição n° 8.415 refere-se a uma Escritura Pública de Compra e 

Venda de lotes, situada no Município e Comarca de Cuiabá - MT, com área 

de 200,00 hectares. Consta ser originária da transcrição n° 3.735.

 12. Transcrição n° 13.060 (fls. 45)

A transcrição n° 13.060 refere-se a uma Escritura de Compra e Venda de 

um lote de terras com 50,00 hectares, situado no Município e Comarca de 

Cuiabá – MT. Consta ser originária da transcrição n° 3.060.

 13. Transcrição n° 3.735 (fls. 48)

A transcrição n° 3.735 refere-se a uma Escritura Pública de Compra e 

Venda de um lote de terras com 4.000,00 hectares, situado no Município e 

Comarca de Cuiabá – MT. Consta ser originária das transcrições n° 1.623, 

n° 1.624, n° 1.625, n° 1.015 e n° 1.016.

 14. Transcrição n° 3.060 (fl. 49)

 A transcrição n° 3.060 refere-se a uma Escritura Pública de Compra e 

Venda de partes ideais a serem destacados de determinados lotes, 

situado no Município e Comarca de Cuiabá - MT, com área de 3.000,00 

hectares. Consta ser originário das transcrições n° 1.623, n° 1.624 e n° 

1.016.

15. Transcrição n° 1.623 (fl. 51)

 A transcrição nº 1.623 refere-se a um Título de Compra e Venda de um 

lote, situado no Município e Comarca de Cuiabá - MT, com área de 1.372 

hectares.

 16. Transcrição n° 1.624 (fl. 50)

 A transcrição nº 1.624 refere-se a um Título de Compra e Venda de um 

lote, situado no Município e Comarca de Cuiabá - MT, com área de 750 

hectares.

 17. Transcrição n° 1.015 (fl. 53)

 A transcrição nº 1.015 refere-se a um Título de Compra e Venda de um 

lote de terras pastais e lavradias, situado no Município e Comarca de 

Cuiabá - MT, com área de 4.500 hectares.

 18. Transcrição n° 1.016 (fl. 52)

 A transcrição nº 1.016 refere-se a um Título de Compra e Venda de um 

lote de terras pastais e lavradias, situado no Município e Comarca de 

Cuiabá - MT, com área de 2.784 hectares.

19. O presente Pedido de Providências foi instaurado a partir da 

informação do oficial registrador de que o protocolo n° 103.260, utilizado 

para abertura do R11 da matrícula n° 37.573, não confere com as 

anotações transcritas no Livro 01 de protocolo da Serventia.

 20.Após análise dos autos observa-se que o protocolo n° 103.260 (fl. 

23), refere-se a partes e matrículas diversas da constante no R11 (fl. 

06/v), inexistindo ainda, no arquivo da Serventia, cópia do instrumento 

particular de compromisso de compra e venda usado para o registro do 

R11 da matrícula n° 37.573 (fl. 42).

21. Assim, é certo que o R11 da matrícula nº 37.573 não poderia ter sido 

aberto, sendo que tal fato inaugurou a presente averiguação que pode 

eventualmente culminar em retificação, nulidade ou cancelamento de 

registro público, logo, deve ter a sua pretensão reconhecida em 

contencioso judicial perante o juízo cível competente, já que este foro 

administrativo é absolutamente incompetente para esse fim.

 22. Tanto é que, muito embora seja oriunda de órgão judiciário, a decisão 

proferida nestes autos não corresponde a típico exercício da função 

judicial, posto que este Juízo atua como mero Corregedor do Cartório, 

cabendo aos eventuais prejudicados buscar a via contenciosa para 

proteção de seus interesses.

23. Com efeito, conforme antes mencionado, sabe-se que o Juiz na 

Direção do Foro é incompetente para processar e julgar os pedidos de 

nulidade, retificação, restauração ou cancelamento dos registros públicos, 

o que compete aos Juízes de Direito e Substitutos, nos termos do art. 51, 

inciso VI, do COJE.
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24. No mesmo sentido é o artigo 292 da CNGC, que assim disciplina:

“Os pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e 

cancelamento de registros públicos tramitarão perante os respectivos 

Juízos Cíveis, na forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT. “

25. Tendo em vista essas considerações, conclui-se que compete ao 

Juízo Cível, e não ao Juízo Diretor do Foro, o cancelamento dos atos 

notariais e registrais, mesmo porque eventual cancelamento poderia atingir 

eventuais terceiros interessados, os quais seriam prejudicados pela 

declaração de nulidade do título e/ou registro anterior.

26. Anoto que, ainda que o procedimento previsto no art. 214 da Lei de 

Registros Públicos preveja que “as nulidades de pleno direito do registro, 

uma vez provadas, invalidam¬-no, independentemente de ação direta”, o 

reconhecimento judicial delas pelo Juízo Cível competente não pode ser 

dispensado.

27. Acerca do tema, assim se manifesta a Doutrina, in verbis:

“Assim, observamos que não existe na nossa sistemática atual a 

possibilidade de cancelamento de direito inscrito mediante procedimento 

administrativo, seja ele dentro da esfera da própria serventia, seja ele na 

esfera do Juiz Corregedor Permanente (órgão do judiciário que exerce a 

função fiscalizatória sobre as serventias extrajudiciais em primeiro grau). 

Isto se dá visto que tal cancelamento violaria os princípios do devido 

processo legal e da ampla defesa” (SERRA, Márcio Guerra Registro de 

Imóveis I – Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 401).

 28. Tanto é assim que o § 1º do próprio artigo citado determina que a 

nulidade somente, será decretada depois de ouvidos os atingidos, e o § 5º 

prevê que não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver 

preenchido as condições de usucapião do imóvel.

29. Contudo, cabe à Diretoria do Foro a aplicação da medida acautelatória, 

até que as irregularidades possam ser sandas na esfera judicial, 

objetivando evitar prejuízos de difícil ou impossível reparação a terceiros 

de boa-fé.

30. Posto isto, com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE e artigo 292 da 

CNGC, DECLARO a incompetência absoluta desta Diretoria do Foro para 

cancelamento, retificação, suprimento e restauração de Registros 

Públicos, conforme acima fundamentado.

31. Não obstante, no uso do poder geral de cautela, e em respeito aos 

Princípios da Prioridade, Legalidade e Segurança Jurídica dos Registros 

Públicos, DETERMINO a suspensão dos efeitos do R-11 da Matrícula nº 

37.573, com área de 450,00 hectares, o que faço a título de juízo de 

segurança.

32. EXPEÇA-SE MANDADO DE NOTIFICAÇÃO ao Cartório do 1º Ofício de 

Barra do Garças encaminhando-se cópia da presente decisão para devida 

averbação.

33. INTIMEM-SE os interessados para em caso de pleitear a revogação da 

presente decisão entrar com ação na esfera cível.

34. Cumpra-se.

 35. Decorrido o prazo recursal, ARQUIVE-SE.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:STÊNIO FERREIRA SPANHOL

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 59825 Nr: 3006-16.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREITAS E FILHOS LTDA, Ivone Ferreira de 

Carvalho Freitas, Pablo Carvalho de Freitas, Wendell de Carvalho Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do despacho proferido nos autos, impulsiono os presentes 

autos e procedo a intimação do executado, nos termos do artigo 16, III, da 

Lei 6.830/80, para oferecer embargos, no prazo de 30 dias a contar da 

referida intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 90590 Nr: 4458-56.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Constantini Rodrigues Cobranças - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Crispim Alves Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Rodrigues da Silva - 

OAB:186287/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Juliano Sguizardi - OAB:MT 16.483, Kayo Ronnaro 

Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Patrícia Kretschmer dos Santos - 

OAB:18.417/E, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do despacho proferido nos autos, procedo a intimação da 

parte requerida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

§3º, art.854, CPC/2015 .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 183819 Nr: 5346-49.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erivaldo Dantas de Matos, Joselita Pereira Costa Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elismar Machado Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro 

de Magalhães - OAB:MT-8.988

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO.

Nos termos do despacho proferid nos autos, procedo a intimação do 

requerido, na pessoa de seu advogado para se manifetar nos autos no 

prazo de 05 dias: "Efetuada a indisponibilização total ou parcial de ativos 

financeiros, INTIME-SE a parte requerida para se manifestar, no prazo de 

05 (cinco) dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o 

exequente para, querendo, opor-se a eventual manifestação do 

executado, também em 05 (cinco) dias."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1504 Nr: 1065-12.1998.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DE MOURA, LORI SCHEUER DE 

MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 Vistos.

1.INTIME-SE a parte exequente para juntar aos autos planilha atualizada do 

valor do débito, no prazo de 10 (dez) dias.

2.Apresentada a planilha, DEFIRO o pedido de penhora do imóvel descrito 

à fl.173 e, por consequência, se apresentada cópia da matrícula pelo 

exequente, DETERMINO a lavratura do termo de penhora pela Escrivã, nos 

exatos termos dos arts. 838 e 845, § 1º, ambos do CPC/2015. Não 

apresentada a matrícula, DETRERMINO a lavratura de auto de penhora pelo 

Oficial de Justiça.

3.Para fins de presunção absoluta de conhecimento por terceiros da 

referida penhora, cabe ao exequente proceder a averbação junto à 

matrícula do bem (art. 844 CPC/2015).

4.Efetuada a penhora (lavratura do termo ou do auto), INTIMEM-SE os 

executados, bem como eventuais credores ou interessados com direitos 

de garantia sobre o bem devidamente registrados ou averbados na 

matrícula, para requerer o que entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme art. 847 CPC/2015.

 5.Havendo manifestação, INTIME-SE o exequente para se manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias, (§ 4º, art. 847 CPC/2015).

 6.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 103441 Nr: 8445-66.2010.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Belarmino Francisco Clemente, Eurimar Aparecida 

Freitas Clemente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Delzuita Silva dos Santos, Rômullo 

Miranda Matos, Juliane Santos de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971, Mirian Lucia Honorato - OAB:MT 14.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719, Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B, Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 Vistos.

1.INTIMEM-SE os requeridos para manifestarem acerca do pedido de 

habilitação de fls.179/180, no prazo de 05 (cinco) dias.

2.Após, conclusos para resolução da habilitação e, sendo o caso, 

designação de audiência de instrução.

3.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 98423 Nr: 3433-71.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. P. N. de Alecrim Informática - ME, Elidiana 

Paula Neves de Alecrim, Osvaldo Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta na Sistema INFOJUD visando localizar o novo 

endereço do executado.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 94185 Nr: 7964-40.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gláucio Eleutério Abdalla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166, Rafael Costa Mendes - OAB:Mg 101.668

 Vistos.

 1. DEFIRO os pedidos de fl. 104-v.

2.PROCEDA-SE à consulta via RENAJUD para restrição de veículos em 

nome dos executados (apenas transferência - RENAJUD) e à consulta por 

meio do Sistema InfoJud a fim de obter as três últimas declarações de 

imposto de renda do executado, com o fito de se apurar a existência ou 

não de bens passíveis de penhora.

3.DETERMINO sejam as cópias mantidas no feito, à luz da orientação do 

Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) e da própria CNGC que, 

de forma expressa, autoriza que o juiz ordene a juntada nos autos de 

informações econômico-financeiras, hipótese em que o feito deve correr 

em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC).

4.Após, INTIME-SE o Estado para que se manifeste no prazo de 15 (quinze 

dias).

5.Juntadas as informações, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem 

no prazo de 10 (dez) dias.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179475 Nr: 1470-86.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aredio A. Filho - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. DEFIRO os pedidos de fl. 82-v.

2.PROCEDA-SE à consulta via RENAJUD para restrição de veículos em 

nome dos executados (apenas transferência - RENAJUD) e à consulta por 

meio do Sistema InfoJud a fim de obter as três últimas declarações de 

imposto de renda do executado, com o fito de se apurar a existência ou 

não de bens passíveis de penhora.

3.DETERMINO sejam as cópias mantidas no feito, à luz da orientação do 

Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) e da própria CNGC que, 

de forma expressa, autoriza que o juiz ordene a juntada nos autos de 

informações econômico-financeiras, hipótese em que o feito deve correr 

em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC).

4.Após, INTIME-SE o Estado para que se manifeste no prazo de 15 (quinze 

dias).

5.Juntadas as informações, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem 

no prazo de 10 (dez) dias.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161258 Nr: 2112-30.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. Saldanha Farias & Cia Ltda - Me, Vilson 

Saldanha Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. DEFIRO os pedidos de fl. 88-v.

2.PROCEDA-SE à consulta via RENAJUD para restrição de veículos em 

nome dos executados (apenas transferência - RENAJUD) e à consulta por 

meio do Sistema InfoJud a fim de obter as três últimas declarações de 

imposto de renda do executado, com o fito de se apurar a existência ou 

não de bens passíveis de penhora.

3.DETERMINO sejam as cópias mantidas no feito, à luz da orientação do 

Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) e da própria CNGC que, 

de forma expressa, autoriza que o juiz ordene a juntada nos autos de 

informações econômico-financeiras, hipótese em que o feito deve correr 

em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC).

4.Após, INTIME-SE o Estado para que se manifeste no prazo de 15 (quinze 

dias).

5.Juntadas as informações, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem 

no prazo de 10 (dez) dias.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 38611 Nr: 115-90.2004.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRO LARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, Severino Gomes de Lima, VAINA MARIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Mário Takatsuka - OAB:SP 43.638

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do despacho, impulsiono os presentes autos para que se 

proceda a intimação da parte requerida para se manifestar, no prazo de 
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05 (cinco) dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 68702 Nr: 2188-30.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anivaldo Bisinoto Arduini, Edson Azolini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402, Edson Azolini - OAB:MT 3094, Rafael Arduini Azolini - 

OAB:MT 21.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521, Firmino Gomes Barcelos - OAB:MT4.770-B, José 

Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de 

Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do despacho, impulsiono os presentes autos para que se 

proceda a intimação da parte requerida para se manifestar, no prazo de 

05 (cinco) dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254115 Nr: 9034-14.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. V. Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta na Sistema INFOJUD visando localizar o novo 

endereço do executado.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 52585 Nr: 1673-63.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECM dos Lojista do Vestuário & Confecções de Barra 

do Garças - Coop. Sicoob

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rocha de Sousa - Me, José Rocha de 

Sousa, Gesda Gentil de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Ana Paula Monção Oliveira - OAB:MT 

9.030, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, Kayo 

Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988, Pedro Augusto Santos de Souza - 

OAB:MT 20.350/O, Ricardo Borges Leão Júnior - OAB:19.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta na Sistema INFOJUD visando localizar o novo 

endereço do executado.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 75945 Nr: 8910-80.2007.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco General Motors S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale do Araguaia Veículos e Peças Ltda, 

Gilberto Barreta, Gilberto Barreta Júnior, Espólio de Maria Elena Alcântara 

Barreto, Adriana Alcantara Barreta Bortolli, Ana Cássia Milaré de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnoldo de Freitas Junior - 

OAB:161.403 SP, Ricardo Malachias Ciconelo - OAB:130.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cássia Milaré de 

Carvalho - OAB:SP/148420, Gilberto Barreta - OAB:SP 27.450

 Vistos.

1.Não há omissão, visto que a decisão objurgada considerou como termo 

inicial da prescrição a data do vencimento constante do contrato, e não a 

data da última amortização. Quanto aos honorários, a sentença obedeceu 

aos parâmetros do art.85, §2º, CPC/2015.

2.REJEITO, pois, os embargos declaratórios.

3.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 85322 Nr: 8472-20.2008.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene Borges de Freitas Pereira, José Laires Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson José Bratti - OAB:MT 

4.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 9.Diante do exposto, consubstanciado na fundamentação supra, 

ACOLHO os Embargos de Declaração de fls. 140/141, a fim de sanar a 

omissão da sentença extintiva de fls. 134 e ALTERAR o item “7”, para que 

passe a constar o seguinte teor: “7. CONDENO os Autores em Custas e 

Honorários advocatícios que FIXO em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do que preceitua o art. 85, §2º, 

CPC/2015.”10.Mantenho incólumes os demais itens da mencionada 

sentença de fls. 134.11.Expeça-se o necessário. 12.Intime-se. Cumpra-se, 

com a máxima urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277231 Nr: 5567-90.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assecon - Assessoria e Construções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubinaldo Maia Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifica-se que a embargante foi intimada para 

apresentar cópia de suas 3 (três) últimas declarações de imposto de 

renda de pessoa jurídica. Contudo, conforme fls. 21/58, percebe-se que a 

autora instruiu o feito com cópias das declarações de imposto de renda 

dos seus sócios.

 2. Portanto, se faz necessária a juntada de cópia das declarações de 

imposto de renda de PESSOA JURÍDICA dos três últimos anos, a fim de 

comprovar a hipossuficiência arguida e fazer jus aos benefícios da 

assistência judiciária gratuita pleiteada.

3. Diante do exposto, FACULTO novamente a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a fim de que a parte Autora instrua o feito com cópia 

das declarações de imposto de renda de PESSOA JURÍDICA dos 3 (três) 

ultimos anos, para comprovação da necessidade do benefício da 

gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321 do CPC/2015.

4. Ou, proceda ao recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo 

acima aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e 

seguintes e art. 290, do CPC/2015.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 21308 Nr: 443-59.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Luiz da Silva Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:3963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON AZOLINI - 

OAB:3094/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Considerando a realização do Bacen Jud nas contas do executado, 

procedo a intimaçaõ do mesmo para se manifestar nos autos, no prazo de 

05 dias, acerca do Bacen Jud realizado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188992 Nr: 9474-15.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação Espirita Raio de Luz, Rita Pereira Lopes, 

Raul Darci Dolzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT, JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - OAB:20.635/O, 

Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 6521, Raul Darci Dolzan - 

OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILFARNEY VIEIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Considerando o Bacen Jud realizado em fls. 90/92, procedo a intimação do 

executado para se manifestar nos autos no prazo de 05 dias, na pessoa 

de seu advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271068 Nr: 1672-24.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:17.571-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Já tendo sido bloqueada a quantia integral do débito e verificada a 

possibilidade de liberação somente após o trânsito em julgado das ações 

que o discutem (art.32, §2º, LEF), DEFIRO em parte o efeito suspensivo 

almejado, ressalvando a possibilidade de penhora via bacenjud em relação 

a eventual diferença decorrente da atualização monetária e juros entre o 

pedido e o efetivo bloqueio.

2. INTIME-SE a Fazenda Pública para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 17 da Lei 6.830/80).

3.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204167 Nr: 6183-70.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hsbc Bank Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:17.571-A

 Vistos.

1.MANTENHO a decisão objurgada por seus próprios fundamentos, uma 

vez que o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça é 

pelo não cabimento de honorários em exceção de pré-executividade 

julgada improcedente (REsp 1676871/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018).

2.Considerando a preferência do dinheiro, art.11, LEF, DETERMINO a 

liberação da apólice dada a título de garantia pela parte executada.

3.Com fundamento no art.32, §2º, LEF, SUSPENDO a liberação dos valores 

em favor da exequente, até a resolução em definitivo da ação anulatória 

ajuizada na comarca de Cuiabá e dos embargos à execução em apenso.

4.INTIME-SE a Fazenda Pública para requerer o que entender cabível, no 

prazo de 10 (dez) dias.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1531 Nr: 1463-56.1998.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Muller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON AZOLINI - 

OAB:3094/MT

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as 

últimas declarações de imposto de renda do executado, com o fito de se 

apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267967 Nr: 17983-27.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFLORESTADORA VALE DO ARAGUAIA 

LTDA, Emerson Luiz da Costa, Rose-Leno Silva de Freitas, KARINA DA 

SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 Vistos.

1.INTIME-SE o exequente para requerer o que entende de direito em 

relação aos devedores ainda não citados, fls.75/76, bem como quanto aos 

executados Emerson e Karina, que inclusive já apresentaram embargos.

2.FIXO o prazo de 10 (dez) dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277842 Nr: 5970-59.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson Luiz da Costa, KARINA DA SILVA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos.

1. Após argumentarem, entre outros, a nulidade da execução de título 

extrajudicial autuada sob o CÓD.267967, os embargantes postulam pela 

concessão de efeito suspensivo, bem como reconhecimento de uma série 

de vícios ainda por ocasião do recebimento da inicial. Os documentos 

vieram às fls.14/15.

2. É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Inviável o reconhecimento de vícios do título exequendo ou da própria 

execução nessa quadra processual, dada a necessidade de contraditório 
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prévio.

4. Já a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução está 

condicionada à observância dos requisitos estabelecidos no art. 919, §1º, 

CPC/2015, que assim disciplina a matéria:

 “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

5. No caso em foco, apesar do pedido de efeito suspensivo, os 

embargantes não fizeram um mínimo de esforço argumentativo para 

comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência (art.300, CPC/2015) e nem tampouco garantiram o juízo, 

pelo que é mister o indeferimento.

DISPOSITIVO

6. Diante do exposto, não preenchidos os requisitos estabelecidos no §1º, 

do art. 919, CPC/2015, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.

7. INTIME-SE o Embargado para, querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 dias (art. 919, §1º, CPC/2015).

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207500 Nr: 8031-92.2015.811.0004

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Mazarello Mariano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ocimar Carneiro de Campos, Enelsom 

Alexandro Nonato, Rogério Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora para que informe o número de CPF dos 

requeridos, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de viabilizar a análise do 

pedido retro.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164838 Nr: 6714-64.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Andreolli Dracena - Me, Paulo 

Roberto Andreolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta na Sistema INFOJUD visando localizar o novo 

endereço do executado.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 89152 Nr: 3052-97.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reifort Com. Ind. E Atacados de Baterias Ltda, 

Ally Vitório da Silva, Ester Batista da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro (apenas transferência - RENAJUD).

 2. Após, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226937 Nr: 7023-46.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danizam Monte Ribeiro, Danizam Monteiro 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta na Sistema INFOJUD visando localizar o novo 

endereço dos executados.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95621 Nr: 530-63.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valoes Rimoti Negocios Ltda, Humberto 

Henrique Valoes dos Santos, Altemir Pessoa do Vale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro (apenas transferência - RENAJUD).

 2. Após, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225009 Nr: 5905-35.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. P. Papelaria Ltda - ME, Laura Camila Alves 

Rezende, Pedro Pereira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 48 (apenas transferência - RENAJUD).

 2. Após, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 201145 Nr: 4461-98.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drogamaster Comércio de Produtos 

Farmacêuticos Ltda, Adelson Ferreira das Neves, Iury da Silva Lisowski, 

João Conceição Neves, Marilha Daniela da Silva Lisowski, Maisa Silva de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 62.

2. PROCEDA-SE à consulta na Sistema INFOJUD visando localizar o novo 

endereço dos executados.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 71616 Nr: 4877-47.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliene Peixoto Cunha - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que não foram localizados veículos em nome do 

executado, conforme extrato anexo (Renajud), INTIME-SE a parte 

exequente para se manifestar requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197040 Nr: 1884-50.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelino Higino da Silva, Marcelino Higino da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 39.

2. PROCEDA-SE à consulta na Sistema INFOJUD visando localizar o novo 

endereço do executado.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242969 Nr: 1390-20.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora Vale da Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Brasil S/A, MS Celular

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Ricardo Barros - 

OAB:21990-PB, Rafael Beraldo Barros - OAB:MT 12.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Cecília Galbiatti de 

Oliveira - OAB:MT 7.814, Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0

 VISTOS.

1. No que tange à preliminar de inépcia da inicial, sob a alegação de que a 

Autora não especificou os valores que entende devidos, tenho que não 

merece prosperar, haja vista que a causa de pedir se funda na migração 

indevida de plano telefônico e não apenas em valores indevidamente 

cobrados.

2. Ademais, a petição inicial tal como elaborada não trouxe nenhum 

prejuízo ao exercício do direito de defesa, prova disso é a elaborada 

contestação apresentada às fls. 180/188.

3. Diante disso, AFASTO a preliminar de inépcia da inicial.

4. Melhor sorte não assiste ao Requerido, no tocante à alegação de que 

seria necessária a prestação de caução como condição para a 

manutenção da tutela de urgência.

5. O art. 300, do CPC/2015 traz como requisitos para a concessão da 

tutela de urgência, a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e o risco de dano ao resultado útil do 

processo, caso se aguarde o provimento final.

6. O § 1º do mesmo dispositivo, concede ao magistrado a “faculdade” de, 

conforme o caso, exigir a caução para viabilizar o ressarcimento de danos 

que a outra parte possa vir a sofrer, fato que evidentemente não se 

amolda ao caso em análise., motivo pelo qual, REJEITO a preliminar 

aventada.

7. Não havendo outra preliminar a ser analisada, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

8. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

9. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 17774 Nr: 21-84.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Cassol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:GO/22.819,  Gustavo Rodrigo Góes Nicoladel l i  - 

OAB:MT/17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha atualizada do 

valor do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205278 Nr: 6745-79.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anivaldo Bisinoto Arduini

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IZADORA LOPES 

NOGUEIRA REIS, para devolução dos autos nº 6745-79.2015.811.0004, 

Protocolo 205278, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 102203 Nr: 7206-27.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. V. T. Álvares, Lilian Vilela Torres Alvares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as 

três últimas declarações de imposto de renda do executado, com o fito de 

se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276373 Nr: 5001-44.2018.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mari Nereide Palácio Gonzalez

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodston Ramos Mendes de 

Carvalho - OAB:24521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Conforme extrai-se do art. 1.971 do Código Civil, até o momento da 

partilha o direito dos co-herdeiros quanto à propriedade e posse da 

herança será indivisível. Sendo assim, para que seja expedido alvará 

judicial para o levantamento de valores referentes ao benefício de 
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aposentadoria recebidos por pessoa falecida, necessário se faz com que 

todos se manifestem nos autos, a fim de evitar futuras alegações de 

nulidade.

2. Ante o exposto, INTIME-SE a requerente para que apresente nos autos 

a declaração de vontade expressa dos demais filhos da falecida, no prazo 

de 10 (dez) dias, ou, no mesmo prazo, apresente a necessidade de 

intimação judicial.

3. OFICIE-SE ao Banco Bradesco S/A, agência de Barra do Garças/MT, 

para que informe, de forma detalhada, a existência de saldo remanescente 

em conta de titularidade da falecida MICHAELA MARTINS RODRIGUES, 

CPF: 043.398.218-70.

4. Após voltem-me conclusos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95550 Nr: 458-76.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. C. Pereira Leão, Valéria Cristina Pereira 

Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Constata-se que, a expedição de mandado de avaliação e penhora em 

face de todos os veículos que se encontram em nome do executado (fl. 

126), conforme requerido (fl. 127), resultaria em excesso de penhora, 

tendo em vista o valor remanescente do débito fiscal apresentado à fl. 

121.

2. Sendo assim DETERMINO que seja intimado o exequente para que se 

manifeste, indicando qual veículo deverá constar no mandado de penhora 

e avaliação.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161258 Nr: 2112-30.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. Saldanha Farias & Cia Ltda - Me, Vilson 

Saldanha Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação de fl. 89, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

 Certifico ainda que deixo de intimar a parte executada, tendo em vista que 

citada (fl. 30), nunca se manifestou no feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 162577 Nr: 3835-84.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz, Nadi Terezinha Martini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÓTICA SANTA TEREZINHA, Terezinha Castilho 

dos Santos, MUHAMAD NAYEF MUHAMMAD LEMUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadi Terezinha Martini - 

OAB:3306/MT, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B, Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do despacho proferido nos autos, procedo a intimação da 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que retire o termo 

de penhora expedido nos autos, e proceda a averbação junto à matrícula 

do bem, CRI local (art. 844 CPC/2015), para fins de presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros da referida penhora.

 Procedo ainda a intimação da parte executada para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 dias, conforme artigo 847 CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179475 Nr: 1470-86.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aredio A. Filho - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação de fl. 83, impulsiono o feito para que 

sejam intimadas para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241466 Nr: 281-68.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaías José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, considerando que o(a,s) 

advogado(a,s) da parte requerida não estava(m) cadastrado(a,s) junto ao 

sistema eletrônico de dados desta Comarca, Apolo, e já regularizada tal 

situação, impulsiono o feito para que se intime a parte requerida, via 

matéria de imprensa, da decisão/sentença de fls. 164/165, abaixo 

transcrita.

DECISÃO/SENTENÇA: "Vistos. 1. Cuida-se de ação de cobrança 

securitária ajuizada por IZAÍAS JOSÉ DE SOUZA em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, buscando 

o recebimento da complementação do valor da indenização securitária. 2. 

Citada, a requerida apresentou contestação às fls. 67/86, arguindo 

preliminares de falta de interesse de agir e de pressuposto de constituição 

e desenvolvimento válido do feito. DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA 

AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 3. A preliminar aventada não 

merece acolhimento. Isso porque o recibo referente ao pagamento parcial 

do seguro não inviabiliza o segurado de reivindicar em juízo a diferença do 

valor entendido como devido, porquanto a suposta quitação realizada 

anteriormente vale apenas à efetiva quantia desembolsada pela 

Seguradora e não à integralidade do valor indenizatório previsto em Lei. 4. 

Nesse sentido é a jurisprudência:“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - QUITAÇÃO NA VIA 

ADMINISTRATIVA NÃO OBSTA O AJUIZAMENTO DE DEMANDA VISANDO 

PLEITEAR A DIFERENÇA QUE ENTENDE DEVIDA - MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA, POR UNANIMIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO A 

QUO - ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA 340/2006, 

CONVERTIDA POSTERIORMENTE NA LEI 11.482/2007 - TERMO A QUO 

DOS JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO - REFORMA DA 

SENTENÇA NESTE PARTICULAR - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, 

POR MAIORIA. (TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1289532-2 - Região Metropolitana 

de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Domingos José Perfetto - Por 

maioria - - J. 27.11.2014)” (TJ-PR, Relator: Domingos José Perfetto, Data 

de Julgamento: 27/11/2014, 9ª Câmara Cível). 5. Assim, REJEITO a 

preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir. DA 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. 6. A Seguradora ré afirma a 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do 

feito, sob o argumento de que não foi juntado aos autos o comprovante de 

residência em nome da parte autora, o que impediria a fixação do foro 

competente para a propositura da ação. 7. Todavia, a comprovação de 

endereço não é requisito previsto no art. 319, do CPC/2015, sendo 

necessária apenas a demonstração do acidente e do dano dele 

decorrente. 8. Ademais, o comprovante de endereço não é requisito 

exigido para se verificar a competência do juízo, sobretudo porque as 

ações de indenização para recebimento de seguro obrigatório podem ser 

propostas tanto no domicílio do autor quanto do réu, bem como no lugar do 

sinistro. 9. Em consonância com o exposto é o seguinte entendimento 

jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. COMPROVAÇÃO DE 
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ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA 

LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO. 1. A lei processual exige que a 

peça de ingresso seja instruída com documentos indispensáveis à 

propositura da demanda, devendo a parte comprovar a ocorrência do 

sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do CPC). 2. O 

comprovante de residência não constitui documento indispensável à 

propositura da ação de cobrança de complementação de seguro DPVAT. 

3. A ausência de apresentação de comprovantes de residência não 

autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo em vista que se 

trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação.”(TJ-MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 

31/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL). 10. Portanto, não há 

falar em inépcia da petição inicial, motivo pelo qual RECHAÇO a preliminar 

arguida. 11. Não havendo outras preliminares e nem tampouco vícios 

processuais a serem corrigidos de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO. 

12. Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. 13. DETERMINO à escrivania que 

proceda à alteração na capa dos autos e no Sistema Apolo para incluir os 

patronos da parte requerida. 14. Após, voltem-me concluso 15. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188378 Nr: 8980-53.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Casal De Rey Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Em havendo notícia do óbito da parte autora (fl.17-v), SUSPENDO O 

PROCESSO, nos termos do art.313, CPC/2015.

2.INTIME-SE a advogada patrocinadora da causa para proceder com a 

devida habilitação do espólio ou dos sucessores, no prazo de 02 (dois) 

meses (art.313, §2º, I, CPC/2015), sob pena de extinção.

3.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242400 Nr: 1016-04.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARRATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA (EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA BEATRIZ LEAL 

SALVADOR CONTI - OAB:114395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de Embargos à Execução Fiscal proposto por BARRATUR 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO.

2. Foi oportunizado à parte Autora o prazo de 15 (quinze) dias para que 

emendasse a inicial, instruindo o feito com cópia da declaração de imposto 

de renda, a fim de comprovar a necessidade do benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita ou proceder ao recolhimento das custas judiciais, 

conforme decisão de fl. 65.

 3. Intimada, a autora deixou transcorrer o prazo sem qualquer 

manifestação, conforme certificado às fls. 69.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Considerando que a parte autora não cumpriu a determinação contida 

no despacho de fls. 65, deixando de juntar os documentos necessários ou 

recolher as custas judiciais, sendo indispensável ao prosseguimento da 

ação, impõe-se seja indeferida a petição inicial, consoante disposto no art. 

321, parágrafo único, CPC/2015.

6. Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, e art. 330, IV, ambos do CPC/2015, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I e X, do CPC/2015, bem como 

DETERMINO o cancelamento da distribuição, conforme preceitua o artigo 

290, do mesmo Codex.

7. Isento de custas e honorários, por não haver sequer formado a relação 

processual.

8. Expeça-se o necessário.

9. Transitada em julgado e cumpridas todas as determinações, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

10. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237830 Nr: 14690-83.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO - 

OAB:4664, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudino Bortolanza - 

OAB:MT 21.716

 Vistos.

1. DEFIRO a produção de prova oral consistente no depoimento pessoal da 

parte autora, com fundamento no art.370, CPC/2015 e, desde já, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento PARA O DIA 09 DE AGOSTO DE 2018, 

ÀS 15h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. Uma vez deferido o pedido de depoimento pessoal do autor, 

INTIME-SE-O pessoalmente para comparecer na audiência designada, sob 

pena de confissão, na forma do art.385, §1º, CPC/2015.

3. Tendo em vista que o autor não se manifestou quanto às provas a 

serem produzidas (fl. 58), DOU POR PRECLUSA a produção de outras 

provas.

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

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 50371 Nr: 1103-77.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Expresso Satélite Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DE RESENDE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Inácio Morais - 

OAB:GO 26.951, ANA MARIA BORGES DA SILVA FERNANDES - 

OAB:21782/GO, FLORENTINO LUIZ FERREIRA - OAB:11932/GO, Liandro 

dos Santos Tevares - OAB:22.011 GO, RENATO FRAGA COSTA - 

OAB:254397/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS PAES DOS 

SANTOS - OAB:422/TO

 21.DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DO VALOR PENHORADO:22.Por outro 

lado, sobre o pedido de liberação dos valores constantes às folhas 

753/754 entendo que razão assiste ao postulante, uma vez que o artigo 

833, IV, CPC/2015 prevê a impenhorabilidade de valores provenientes de 

proventos de aposentadoria, vejamos: Art. 833. São impenhoráveis:IV - os 

vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os 

proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, 

bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas 

ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador 

autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 

2o;23.Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência 

majoritária:AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DO SALÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

Nº 83/STJ. 1. O acórdão recorrido assegurou o direito previsto no inciso IV 

do art. 649 do Código de Processo Civil, que garante a impenhorabilidade 

dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos 

de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas 

por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua 

família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 

profissional liberal." 2. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Súmula nº 83 desta 

Corte, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras. 3. Agravo regimental 

não provido. (STJ, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data 

de Julgamento: 21/11/2013, T3 - TERCEIRA TURMA) 24.Assim, fulcro no 
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artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

folhas 753/574 e via de consequência, DESCONSTITUO a penhora online 

de folhas 760 e verso, determinando a imediata expedição de ALVARÁ 

ELETRÔNICO via SISCONDJ, em nome do executado25.Intimem-se. Ás 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232900 Nr: 11136-43.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador geral - OAB:

 VISTOS.

 1. Verifico que a lide carece de produção de prova pericial judicial, razão 

pela qual NOMEIO como perito o médico, Dr. JOSÉ LUIZ LAURO, CRM/MT 

1537, fone: 3401-3964, podendo ser encontrado na Rua Independência, 

nº47, centro, de Barra do Garças – MT, para responder aos quesitos já 

formulados pelas partes em fls.16/17 e 46v/47.

2. Considerando a inexistência de tabela específica no Conselho Federal 

de Medicina e Associação Médica Brasileira, nos termos do art. 3º do 

Provimento 68/2008, FIXO os honorários médicos periciais em R$ 700,00 

(setecentos reais), com base no art. 6º, caput, da Resolução nº 127/2011 

do Conselho Nacional de Justiça.

3. Poderá haver o adiantamento de despesas iniciais do perito, no valor de 

R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais), caso demonstre, 

comprovadamente, a necessidade de tal adiantamento para a satisfação 

das despesas decorrentes do encargo recebido, nos termos do art. 7º, da 

Resolução nº. 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça.

4. FACULTO às partes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a indicação 

de assistentes técnicos, nos termos do art. 465, §1°, II, do CPC/2015.

5. INTIME-SE pessoalmente o médico da nomeação, independentemente de 

compromisso legal, nos termos do art. 466, do CPC/2015, bem como, para 

realizar a perícia e apresentar laudo em 30 (trinta) dias, contados da 

juntada da intimação, informando ao juízo a data agendada para o ato com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias. Conste no mandado as 

advertências dos arts. 4º e 5º do Provimento nº 68/08 CGJ-MT.

6. Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos 

eventualmente indicados, no prazo de 05 (cinco) dias.

7. Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de conclusão dos 

autos, DÊ-SE VISTAS às partes para que se manifestem e requeiram o 

que entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

concordância tácita, EXPEDINDO-SE a certidão em favor do perito médico 

em seguida (parágrafo único, art. 3º, Provimento 68/08 CGJ-MT).

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171599 Nr: 4347-33.2013.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altair Gomes da Neiva - 

OAB:29261/GO, Fabricio Milhomens da neiva - OAB:41.399, Maria 

Emília Gonçalves de Rueda - OAB:PE 23.748

 Vistos.

1. Verifico que o autor, Sr. Valdecir Batista de Souza, afirma que em 

07/10/2011 estava sendo transportado em ônibus de propriedade da 

requerida e que em virtude de acidente de trânsito ocasionado pelo 

tombamento do veículo, aduz que sofreu várias fraturas que o 

impossibilitam para o trabalho e que desenvolveu transtornos psicológicos.

2. Ao analisar o documento de fls.31/36, que trata do resumo do boletim de 

ocorrência, constato a ausência do nome do autor na lista de pessoas 

envolvidas no sinistro do dia 08/10/2011. Ainda, as narrativas formuladas 

pelo demandante em fls.08, descrevem que era o Sr. Antônio Agostinho 

da Costa que estava preso no veículo junto a outra passageira, Srª. 

Denise Pereira de Oliveira, que veio a óbito no local.

3. Na defesa apresentada pela seguradora denunciada à lide, vislumbro a 

informação de que a apólice de seguro contratada cobrirá as vítimas do 

referido acidente até o limite do valor da cobertura contratada para danos 

morais. Nesse ponto, a seguradora discrimina o nome dos postulantes e 

das ações judiciais propostas (fls.102v), oportunidade que afiro a omissão 

de apontamento quanto a propositura de ação pelo autor, Sr. Valdecir 

Batista de Souza, e a indicação de demanda proposta pelo Sr. Antonio 

Agostinho da Costa, junto a 4ª Vara Cível desta Comarca (processo 

nº4346-48.2013.811.0004) que, inclusive, foi objeto de sentença 

homologatória de acordo em 29/07/2014, conforme consta no Sistema 

Apolo.

4. Diante do exposto, determino a INTIMAÇÃO da parte autora, pelo prazo 

de 15 (quinze) dias, para esclarecer quanto as divergências acerca da 

titularidade do direito pleiteado na forma exposta na inicial, bem como para 

colacionar ao feito documentos que comprovem o seu envolvimento no 

sinistro, como prova do juízo, nos termos do art. 370, do CPC/2015, sob 

pena de preclusão.

5. Com ou sem a juntada dos documentos, INTIMEM-SE a parte requerida e 

a seguradora denunciada à lide, para manifestação pelo prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão.

6. Após, concluso para deliberação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 201108 Nr: 4437-70.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erasmo Barreto Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de Cobrança Securitária ajuizada por ERASMO 

BARRETO MARTINS em face do SEGURADORA LÍDER.

2. O feito foi saneado às fls. 194. Após, houve a perícia médica no bojo da 

semana de conciliação (fl. 204).

 3. Constato que as partes já manifestaram quanto ao laudo pericial 

juntado nos autos. A requerida nada se opôs ao laudo. O requerente, por 

sua vez, alegou inconformismo, dizendo que não constitui em 50% a 

sequela do autor, inclusive alegou a existência de relatório médico em que 

a parte não se encontra em condições de exercer qualquer tipo de 

trabalho.

 4. Em que pese o inconformismo do requerente quanto ao laudo, este não 

deve prosperar, ao passo que apenas trouxe aos autos relatório médico 

relatando a situação clínica do paciente (demandante), sem indicar o 

percentual que entende ser o correto da sequela, nem sequer contra 

pontuou a indicação realizada pelo perito.

 5. Assim, REJEITO a argumentação de fls. 214/215.

 6. Ademais, verifico que não há necessidade de outras provas, estando o 

feito pronto para sentença de mérito.

 7. Desta forma, INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção 

ao princípio da lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, 

voltem-me conclusos para sentença.

8. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 211151 Nr: 10174-54.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vivaldo Schimidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A
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 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de Cobrança Securitária ajuizada por VIVALDO 

SCHMIDT em face do SEGURADORA LÍDER.

2. A preliminar de interesse de agir ante a ausência de requerimento 

prévio, não cabe prosperar, apesar de que hodiernamente o prévio 

requerimento administrativo constitui condição indispensável à 

configuração do interesse de agir, porém, até pouco tempo atrás se 

verificava entendimento diverso, reputando-se desnecessária a 

formulação de pedido na esfera administrativa para a posterior propositura 

da ação.

 3. No caso em análise, verifica-se que a parte ré apresentou 

contestação, discordando da pretensão inicial, ou seja, houve resistência 

em relação ao pedido do requerente, o que já caracteriza o interesse de 

agir.

 4. Logo, REJEITO a preliminar arguida e DOU O FEITO POR SANEADO.

5. Constato que após a realização da perícia as partes manifestaram e 

nada alegaram em discordância com o laudo de fl. 138, motivo pelo qual, 

HOMOLOGO-O.

6. Ademais, verifico que não há necessidade de outras provas, estando o 

feito pronto para sentença de mérito.

 7. Desta forma, INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção 

ao princípio da lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, 

voltem-me conclusos para sentença.

8. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223629 Nr: 5039-27.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liliane Alves Madureira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 Assim, ACOLHO a impugnação de fls. 84/85. 6.Tendo em vista a 

necessidade de produção de prova pericial para o julgamento do pleito, 

NOMEIO como perito o Dr. Kwong Chun Cheung, médico ortopedista e 

traumatologista, podendo ser encontrado na Rua Pires de Campos, 725, 

Centro Barra do Garças – MT, por meio do telefone (66) 3401-9039. 

7.Considerando a inexistência de tabela específica no Conselho Federal 

de Medicina e Associação Médica Brasileira, nos termos do art. 3º do 

Provimento 68/2008, FIXO os honorários médicos periciais em R$ 700,00 

(setecentos reais), com base no art. 6º, caput, da Resolução nº 127/2011 

do Conselho Nacional de Justiça.8.Poderá haver o adiantamento de 

despesas iniciais do perito, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), caso demonstre, comprovadamente, a necessidade de tal 

adiantamento para a satisfação das despesas decorrentes do encargo 

recebido, nos termos do art. 7º, da Resolução nº. 127/2011 do Conselho 

Nacional de Justiça.9.FACULTO às partes, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias, a indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos (art. 

465, §1°, II e III, CPC/2015).10.INTIME-SE pessoalmente o médico da 

nomeação, independentemente de compromisso legal, nos termos do art. 

466, do CPC/2015, bem como, para realizar a perícia e apresentar laudo 

em 30 (trinta) dias, contados da juntada da intimação, informando ao juízo 

a data agendada para o ato com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. 

Conste no mandado as advertências dos arts. 4º e 5º do Provimento nº 

68/08 CGJ-MT.11.Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os 

assistentes técnicos eventualmente indicados, no prazo de 05 (cinco) 

dias.12.Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de conclusão dos 

autos, DÊ-SE VISTAS às partes para que se manifestem e requeiram o 

que entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

concordância tácita, EXPEDINDO-SE a certidão em favor do perito médico 

em seguida (parágrafo único, art. 3º, Provimento 68/08 

CGJ-MT).13.Expeça-se o necessário.14.Intime-se. Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278170 Nr: 6167-14.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAS&S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josias Alves Vitor Trindade - 

OAB:MT 16.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Trata de Ação de Divórcio movida por RENATA SENA DA CUNHA SILVA 

em face de MARCELO ALEXANDRO SOUSA E SILVA.

2. Frente ao pedido da assistência judiciária gratuita, deve a Requerente, 

no prazo de 15 (quinze) dias fazer prova do alegado, mediante documento 

que entender idôneo, conforme preceitua o artigo 5º, Inciso LXXIV da 

Constituição Federal, sob pena de indeferimento do pedido (art. 321, 

parágrafo único, do CPC/2015).

 3. Após, voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 62013 Nr: 5208-63.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Frank Alves dos Santos, Maria Madalena da 

Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PEREIRA DOS SANTOS, ANTONIA DO 

SANTOS CLARO, Silvério Gomes dos Santos, SIMONE GOMES DOS 

SANTOS BORGES, JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS, SHEILA PEREIRA 

GOMES, Espólio de Luiz Antonio Marzinotti, APARECIDA FÁTIMA DA 

SILVA MARZINOTTI, Nilton Cesar Sousa dos Santos, RITA DE CASSIA 

SOUSA DOS SANTOS, ROSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS, Rubenaldo 

Pereira Oliveira, MARILZA DE SOUZA SANTOS DE FREITAS, Wilson Souza 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166, Rafael Costa Mendes - OAB:Mg 101.668

 VISTOS

1. Trata-se de Ação de Cumprimento de sentença movida pelas partes 

acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

 2. Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da satisfação do crédito no rosto dos autos de nº 

2002/2112 – Cód. 27234, em trâmite nesta Vara e Juízo, uma vez que na 

petição de fls. 241 requer o arquivamento do feito, alegando apenas que 

fora efetivada a penhora. Sob pena de extinção por satisfação (art. 924, 

inciso II do CPC/2015).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 5093 Nr: 778-49.1998.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL N. S. APARECIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÚLIO EUGÊNIO DOS SANTOS - 

OAB:6832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 Vistos.

1. Cuida-se de pedido de declaração de fraude à execução manejada às 

folhas 128/135, por ter havido a transferência de veículos em nome do 

Executado para o Estado de Goiás, no curso da execução.

 2. Em que pese às argumentações do exequente, entendo que o pedido 

não deve ser acolhido.

 3. Isso, porque, não obstante a ação já tramitar desde 1998, o pedido de 

penhora dos bens móveis descritos às folhas 55/56, fora efetuado no dia 

18.06.2006, juntado em 29.05.2006.

 4. Contudo, constato que os bens pretensos de penhora já haviam sido 

anteriormente ao Estado de Goiás, nos anos de 2005, 2001 e 2001, 

respectivamente folhas 94/96.

 5. Não bastasse isso, verifico que, quem é Réu nesse feito é PESSOA 
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JURIDICA, de nome COMERCIAL N. S. APARECIDA, no entanto, os bens 

indicados à penhora às folhas 55/57 são todos em nome de Pessoa Física.

 6. Assim, considerando que não houve a desconsideração da 

personalidade jurídica, não poderiam ser penhorados na forma indicada 

pelo Exequente.

 7. Posto isto, chamo o feito à ordem para REVOGAR o despacho de 

folhas 90, bem como os efeitos dele decorrentes.

 8. Nos mesmos moldes INDEFIRO os pedidos de folhas 128/135 e 207, 

concernente na declaração de fraude à execução.

9. Por fim, intimem-se as partes, para querendo se manifestem no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 10. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 199557 Nr: 3418-29.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anilta Gomes, Divina Maria de Fatima Ramos, José Maria 

Alves Vilar, Jair Oliveira Sobrinho, Eleidimar Vilela de Moraes, Edna Sena 

de Lima, Valdelino da Silva Santos, Noêmia Souza da Silva, Valdivino 

Martins de Freitas, Maria Jaira da Silva, Maria Socorro Próspero da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Município de 

Barra do Garças - OAB:000/MT

 VISTOS.

 1. Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 

– data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito 

até o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa 

estes autos.

 2. INTIMEM-SE os autores acerca do teor dessa decisão.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208858 Nr: 8797-48.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônia Silveira Jager

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Município de 

Araguaiana - OAB:13074

 VISTOS.

 1. Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 

– data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito 

até o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa 

estes autos.

 2. INTIMEM-SE os autores acerca do teor dessa decisão.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208894 Nr: 8833-90.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viviane Patricia Marques dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Município de 

Araguaiana - OAB:13074

 VISTOS.

 1. Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 

– data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito 

até o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa 

estes autos.

 2. INTIMEM-SE os autores acerca do teor dessa decisão.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 26054 Nr: 453-69.2001.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale do Araguaia Veículos e Peças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA P. SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:000000000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166, Gilberto Barreta - OAB:SP 27.450

 10.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, REJEITO a 

exceção de pré-excutividade de fls.189/195, de modo a indeferir o pleito 

de reconhecimento da prescrição intercorrente.11.Advirta-se o Executado 

que em caso de reiteração de pedidos dessa natureza implicará na 

aplicação do disposto no artigo 77, § 2º do CPC/2015.12.Defiro o pedido 

de folhas 187, tão somente com relação à pessoa jurídica, ante a ausência 

de desconsideração da personalidade jurídica. 13.Intimem-se. 14.Às 

providencias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196341 Nr: 1359-68.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurício Chinali

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Não havendo preliminares arguidas e nem vícios processuais a serem 

sanados de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.

2. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274887 Nr: 4018-45.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romulo Batistela Bittencourt de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda, Evandro 

Moreira Amorim, J. Virgilio Lançamentos de Imoveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

informar que o parcelamento das custas processais fora devidamente 

cadastrado do site do TJMT, conforme e-mail anexado aos autos, devendo 

comprovar todas os pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228666 Nr: 8163-18.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juares Batista Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Ricardo Barros - 

OAB:21990-PB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A, Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

nos termos da decisão de folhas 376, manifestar nis autos requerendo o 
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que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269890 Nr: 943-95.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADVJ, AVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Em que pese haver uma divergência entre os valores constante na 

decisão constante nos autos com a que foi publicada no DJE, RATIFICO 

que a válida e deve ser cumprida pelas partes é a juntada nos autos.

 2. Ademais, visando não haver suscitação de nulidades, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o DIA 04 DE JULHO DE 2018, às 15h30min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 3. Os prazos processuais determinados à fl. 12 deverão observar o 

cômputo a partir da realização do novo ato.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra- se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156279 Nr: 8529-33.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Inês Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius Marcílio 

Cardoso - OAB:27.570 - GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 8529-33.2011.811.0004, Protocolo 

156279, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171332 Nr: 4011-29.2013.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Gaspar Alves Sousa, Luiza Alves da Costa, Alice 

Alves Portela, Constância Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antônio Quirino Ribeiro, Alexandrina 

Rezende Ribeiro, João Victor Rezende Ribeiro, Everaldo Rezende Ribeiro, 

Dorvalina Rezende Ribeiro, Martins Bazilio de Souza, José Ribamar Sousa 

Oliveira, Maria Antônia Oliveira Gomes, Espólio de José Souza Oliveira, 

José Pedro Oliveira Gomes, Espólio de Angelo Basílio de Souza, Reinaldo 

de Souza Oliveira, Waldira Souza Carvalho, Wilton Sousa Oliveira, Maria 

das Graças Feitoza de Souza, Maria Lucimar Oliveira Gomes, Eliene 

Borges Torres Ribeiro, Maria Rosa de Oliveira, João Angelo Oliveira 

Gomes, Antônio Evaristo de Oliveira Gomes, Ulisses de Carvalho, Eva 

Alves de Souza, Helenimar de Jesus Oliveira Gomes, Espólio de Ladislau 

Basílio de Souza, Keli Cristina dos Santos Ribeiro, Antônio Alves Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luís de Jesus Laurindo 

- OAB:MT 18.483-O, Jefferson Oliveira Costa - OAB:21242/O/MT, 

Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113, LÁZARO 

ROBERTO SOUSA PRADO - OAB:MT n.º 8.793-A, MAURO GOMES PIAUI 

- OAB:6633-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEX DA MATA 

ROCHA, para devolução dos autos nº 4011-29.2013.811.0004, Protocolo 

171332, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14056 Nr: 349-48.1999.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florisvaldo Flores Lopes, Antônio Rubens Fagundes 

Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Abreu Coelho, João Gaspar 

Alves Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEX DA MATA 

ROCHA, para devolução dos autos nº 349-48.1999.811.0004, Protocolo 

14056, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151364 Nr: 1439-71.2011.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Gaspar Alves Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Abreu Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glauciane Izummy Tamayoce - 

OAB:MT 19.950, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEX DA MATA 

ROCHA, para devolução dos autos nº 1439-71.2011.811.0004, Protocolo 

151364, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42168 Nr: 1654-91.2004.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ulisses Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, KÁTIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929/SP, Moacir 

Jesus Barboza - OAB:MT 10.753-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana da Silva Castanho Max - 

OAB:3.779

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

INSS, para devolução dos autos nº 1654-91.2004.811.0004, Protocolo 

42168, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227990 Nr: 7721-52.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 7721-52.2016.811.0004, Protocolo 227990, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 235541 Nr: 13097-19.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA RIO TAPIRAPE LTDA ME, 

Antônio Carlos Bortolaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 13097-19.2016.811.0004, Protocolo 235541, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94137 Nr: 7924-58.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liani Macedo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Antonio Nunes de Souza Filho - OAB:MT 15.027 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Belinati Garcia 

Lopes - OAB:MT 11.877-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 7924-58.2009.811.0004, Protocolo 94137, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252280 Nr: 7841-61.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Autonorte Ltda, Nilson Limongi, Iris Teles Limongi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EMILIO PEREZ DE 

OLIVEIRA - OAB:GO\36102, MARCELLO PENA JUNIOR - 

OAB:GO\37758, NELSON CORREA FILHO - OAB:7146-GO, Oriana 

Curado - OAB:17181/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21387-B, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS 

GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 7841-61.2017.811.0004, Protocolo 252280, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3433 Nr: 885-64.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Autonorte Ltda, Nilson Limongi, Iris Teles 

Limongi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521, Romeu Aquino Nunes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHIANG DE GOMES - 

OAB:2866/GO, ORLANDO PINTO DE AMORIM - OAB:1817, Raul Darci 

Dolzan - OAB:MT 2.496-B, SAUL RIBEIRO DE ASSIS JÚNIOR - 

OAB:5102/GO, THIAGO PEREIRA GOMES RIBEIRO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 885-64.1996.811.0004, Protocolo 3433, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87426 Nr: 1373-62.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. B. Neto - Me, Antônio Borges Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvaldo Pereira da Silva - 

OAB:12552/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDVALDO PEREIRA 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 1373-62.2009.811.0004, 

Protocolo 87426, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160842 Nr: 1561-50.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemberg Gomes Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA DAMACENO DOS 

SANTOS - OAB:16744-O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1561-50.2012.811.0004, Protocolo 160842, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263413 Nr: 15120-98.2017.811.0004

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdAdSC, JGdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Leite Ramos Filho - 

OAB:MT 22.282, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS DE MORAIS 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 15120-98.2017.811.0004, 

Protocolo 263413, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178858 Nr: 872-35.2014.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Margarida Bastos dos Santos, Marivânia 

Bastos dos Santos, Walméria Bastos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Paulo 

César Raye de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Matheus Paiva de Souza 

- OAB:34384/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 VISTOS.

1. Verifico que a decisão de fls.223 determinou a expedição de Ofício ao 

Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso para prestar 

informações acerca da conclusão do Processo de Sindicância CRM-MT 

nº141/201, bem como sobre o Processo Ético Profissional nº48.2013, 

encaminhando cópias integral dos documentos solicitados.

2. Em que pese a solicitação ter sido feita em junho de 2016 (fls.224), 

denota-se que não houve o cumprimento do comando judicial, conforme 

certificado em fls.226.

3. Diante disso, reitero a decisão de fls.223 in totum, determinando a 

expedição de Ofício a Presidente do Conselho Regional de Medicina do 

Estado de Mato Grosso, Srª. Maria de Fátima de Carvalho Ferreira, para 

que cumpra o comando judicial, pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
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sob pena de incorrer em Crime de Desobediência, nos termos do art.330 

do Código Penal

4. DETERMINO que a diligência acima seja efetuada via email, no endereço 

eletrônico pep1@portalcrmmt.org.br da Corregedoria do Conselho Regional 

de Medicina Estadual, devendo a Srª. Gestora certificar a data de envio e 

recebimento do mesmo.

5. Após, INTIMEM-SE as partes para manifestação.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257280 Nr: 11052-08.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VITORINO NETO ME, ALINE FRENCH DE 

LIMA VITORINO, José Vitorino Neto, Terezinha de Lima Vitorino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DETERMINO a suspensão da presente ação executiva, nos termos da 

decisão proferida nos embargos em apenso (Cód.271088).

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271088 Nr: 1678-31.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VITORINO NETO ME, José Vitorino Neto, Terezinha 

de Lima Vitorino, ALINE FRENCH DE LIMA VITORINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAYO RONNARO SILVA DIAS - 

OAB:22433/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A

 11.Frente ao exposto, retifico a decisão de fls.37/39, no sentido de 

atribuir efeito suspensivo à execução Cód.257280 até o julgamento dos 

presentes embargos, nos termos do art.919, do CPC.12. INTIME-SE o 

EMBARGADO para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos da ação 

de execução em apenso a via original do título de crédito (Cédula de 

Crédito Bancário nº 057.113.638), bem como o demonstrativo atualizado 

do débito, observando as disposições do art. 798, parágrafo único do 

CPC, sob pena de extinção da ação de execução.13.Após, INTIME-SE o 

embargante, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para manifestação sobre 

eventual excesso de execução, apresentando o cálculo que entende 

correto, sob pena de preclusão.14.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 199257 Nr: 3272-85.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Marques Nery

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

 1. Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 

– data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito 

até o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa 

estes autos.

 2. INTIMEM-SE os autores acerca do teor dessa decisão.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261907 Nr: 14192-50.2017.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dilsa Carvalho Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdir Silva Carvalho, Espólio de 

Cassimiro Ribeiro de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ DE FREITAS COSTA - 

OAB:9707-B, Daniella Silva Souza - OAB:MT/21710/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Trata-se de Ação de inventário por arrolamento dos bens dos de cujus 

VALDIR SILVA CARVALHO E CASSIMIRA RIBEIRO DE CARVALHO 

proposta por MARIA DILSA CARVALHO SANTANTA, filha dos autores da 

herança.

2. A referida sucessora dos falecidos foi nomeada inventariante (fls.68). 

Alegando que seus genitores deixaram um único bem imóvel a ser 

partilhado, devidamente registrado sob n° 36.210 no C.R.I., na quantia de 

aproximadamente de R$30.358,88 (Trinta mil trezentos e cinquenta e oito 

reais e oitenta e oito centavos).

3. Ao analisar os autos, constato que os de cujus eram casados sob o 

regime de comunhão universal de bens e que o quadro de herdeiros fora 

apresentado às fls. 04/08.

 4. O plano de partilha amigável foi colacionado aos autos às fls. 09/10, 

assim como as Certidões negativas de débitos fiscais às fls.25/30.

5. Comprovante de isenção do ITCMD às fls. 37/38.

6. O Ministério Público se manifestou às fls. 70/71 pelo não interesse no 

feito, uma vez que a espécie do pedido e causa de pedir não comportam 

parecer ministerial.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. Estando os débitos com as Fazendas Públicas quitados e considerando 

que as partes são capazes e estão devidamente representadas nos 

autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO entre os herdeiros, nos 

termos do artigo 659, CPC/2015.

 8. Frente ao exposto, havendo a concordância de todos os herdeiros, 

DEFIRO o pedido de folhas 11 e DETERMINO que seja a expedido 

COMPETENTE FORMAL nos termos do plano de partilha apresentado.

9. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, com fulcro no art. 487, III, “a”, do CPC/2015.

10. Sem custas, uma vez que já deferidos os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

11. Cumpridas as determinações acima e observado o transitado em 

julgado desta decisão, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

12. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223825 Nr: 5159-70.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vascovel Distribuidora de Veículos Ltda, 

Arihudson Silva Neves, Cláudio Salles Picchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Dias Figueira - 

OAB:171672/SP, LUIZ CLAUDIO DE TOLEDO PICCHI - OAB:224962

 Vistos.

1. Trata-se de Execução Fiscal movida por Fazenda Pública Estadual em 

face de Vascovel Distribuidora de veículos Ltda e outros.

2. Às fls. 14/16 manifesta o executado pelo abuso do valor cobrado na 

Certidão de Dívida Ativa (CDA).

3. Alega a executada que a penalidade equivale a quase 1000 (mil) vezes 

o valor do imposto em cobrança. Frisa a autonomia da executada 

Vascovel em relação a seus sócios.

4. Requer a limitação da penalidade constante na CDA a no máximo 20% 

(vinte por cento) do valor da obrigação principal e excluídos os sócios do 

polo passivo da demanda.

5. Compulsando os autos, verifico que o aportado às fls. 14/16 veio como 

simples petição, motivo pelo qual, em atenção ao princípio da 

instrumentalidade das formas, RECEBO a manifestação mencionada como 

exceção de pré-executividade, nos termos do art. 525, §11º, do 

CPC/2015.

6. Assim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar acerca do alegado na exceção de fls. 14/16, sob pena de não 

o fazendo incorrer em preclusão.
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7. Após, voltem-me conclusos para apreciação.

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 52099 Nr: 3002-13.2005.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florenilda Lima dos Santos Barbos, Antônio Aparecido 

Barbosa, Florismar Lino dos Santos, Tereza Duarte Souza Santos, 

Florenice Luiza Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Glicério Lino dos Santos, Espólio de 

Diná Luiza dos Santos, Florenilva Luiza dos Santos Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onélia Francisca Guimarães - 

OAB:12.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 VISTOS.

 1. DEFIRO o pedido de fls. 214.

2. INTIME-SE pessoalmente a requerida Florenilva Luiza dos Santos, no 

endereço mencionado às fls. 214, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca do laudo de avaliação de fls. 202/209, sob pena de não 

o fazendo incorrer em concordância tática com os termos do parecer 

técnico.

 3. Após, voltem-me conclusos para análise.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 63660 Nr: 6688-76.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBM, AGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte exequente para se manifestar acerca do alegado às 

fls. 549/552, no prazo de 15 (quinze) dias, com base nos arts. 9o e 10o do 

CPC/2015.

2. Após volte-me conclusos para análise.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165167 Nr: 7135-54.2012.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anita Maria de Jesus Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Joaquim de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Madalena da Assunção - 

OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação de Maria Dias de 

Sousa, via DJE, para comparecer na secretaria da Segunda Vara Cível 

para assinar carta de adjudicação, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 41392 Nr: 689-16.2004.811.0004

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Benedicto de Siqueira, Marizete Pereira 

da Silva, JOÃO DE FREITAS MACIEL, Elza Soares dos Santos, Banco Itaú

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CAROLINA COELHO 

MAGRINI - OAB:6.715

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daphnis Oliveira - OAB:MT 

1004, Filipe Marcelo dos Santos Queiroz - OAB:MT-22580, Lindalva 

de Fátima Ramos- Defensora Pública - OAB:DP, ROBERTO ALVES 

TIMBÓ - OAB:GO 22.448, Rui Bueno Ferraz - OAB:9256/MT

 Certifico e dou fé que não há nos autos documento que comprove que a 

requerida Elza Soares dos Santos é idosa e, nos termos da CNGC, 

impulsiono os presentes autos para intimar o requerido via DJE, para que, 

no prazo de 5 dias, junte aos autos referido documento para comprovação 

de tal fato.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258577 Nr: 11869-72.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar David de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Cristina Primo Parreira - 

OAB:20.204/MT, Sebastião Gustavo Primo Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a contestação e documentos apresentados pelo 

requerido às fls. 57/77 são tempestivos, motivo pelo qual impulsiono os 

presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para que, no prazo de 

15 dias, querendo, apresente impugnação a contestação e documentos 

apresentados.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 256336 Nr: 10441-55.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA NOLETO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ronildo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 28 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar 

pessoalmente a inventariante, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste 

acerca de seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254889 Nr: 9525-21.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amilton Pereira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:2516/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO DUNICE P. BRITO - 

OAB:21.822

 Certifico e dou fé que a contestação e documentos apresentados pelo 

requerido às fls. 71/82 são tempestivos, motivo pelo qual impulsiono os 

presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para que, querendo, 

apresente impugnação a contestação e documentos apresentados.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 173073 Nr: 6230-15.2013.811.0004
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vascovel Distribuidora de Veículos Ltda, 

Vasco Mil Homens Arantes, Arihudson Silva Neves, Cláudio Salles Picchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acerca da impugnação retro, diga o exequente.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 191986 Nr: 11696-53.2014.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Fabiano Oliveira Falcão, Ivete 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069-A /MT, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão NEGATIVA de fls. 83, prazo CINCO dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 185195 Nr: 6441-17.2014.811.0004

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Tavares de Amorim, Geny Rodrigues de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Robi, Maria Elisa Robi, Silvane Valencia 

Peripolli Rossatto Stefanello, José Luiz Facco Stefanello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Pádua Pacheco - 

OAB:15298-A/MT, Maicom Pedro Duarte de Moraes - 

OAB:MT-22.768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 

16.905

 Diante disso, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, 

por consequência, CONDENO os requerentes João Tavares Amorim e sua 

esposa Geny Rodrigues de Amorim ao pagamento de custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, conforme estatui o §2º, do artigo 85, do Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

a s  b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s  d e 

costume.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 238900 Nr: 15414-87.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 85, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266862 Nr: 17274-89.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRA COLOR CINE FOTO SOM LTDA, Osmar 

Borges Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 89, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 102743 Nr: 7747-60.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. de Assis Boaventura, Francisco de Assis 

Boaventura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 7747-60.2010.811.0004 – CÓDIGO Nº 102743

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de F. DE ASSIS BOAVENTURA e 

FRANCISCO DE ASSIS BOAVENTURA.

 Conforme se verifica dos autos, à fls. 74, foi determinada, por este Juízo, 

a citação edilícia dos executados. Destarte, as partes executadas 

quedaram-se inertes, transcorrendo o prazo previsto para cumprir a 

diligência determinada, como consta na certidão de fls. 78.

Ressalta-se que deixar de promover os atos e diligências incumbidas a 

parte autora de uma manifestação processual, abandonando a causa por 

mais de 30 (trinta) dias, é motivo de extinção do processo, como prevê o 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE o exequente, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o oportunizado à 

fls. 78, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, conforme 

preceitua o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 23 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277132 Nr: 5494-21.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurimar Aparecida Freitas Clemente, Mariany Freitas 

Clemente, Ariany Freitas Clemente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jocemar Fasolo, Edilene Teresinha 

Trentin Fasolo, MARIA MIRANDA DOMINGGUES CLEMENTE, Espólio de 

Belamino Francisco Clemente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 5494-21.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 277132

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA proposta por EURIMAR 

APARECIDA FREITAS CLEMENTE, MARIANY FREITAS CLEMENTE E 

ARIANY FREITAS CLEMENTE em face do ESPÓLIO DE BELARMINO 

FRANCISCO CLEMENTE, representado por MARIA MIRANDA DOMINGUES 

CLEMENTE.

Considerando que as requerentes não apresentaram comprovante de 

pagamento das custas devidas, declarações de hipossuficiência, ou 

demonstrativo hábil de renda, que comprovem a carência financeira e a 

necessidade de deferimento do benefício da gratuidade da justiça – 

previsto nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil -, INTIMEM-SE-AS 
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para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, emendarem a petição inicial, 

juntando aos autos o presente documento que serve de prova da situação 

financeira, apta à concessão da justiça gratuita, como cópias de suas 

duas últimas declarações de imposto de renda, ou o comprovante de 

quitação das custas iniciais, sob pena de indeferimento da peça 

vestibular, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 23 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 278219 Nr: 6196-64.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPdAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 6196-64.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 278219

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS proposta por JOÃO 

BOSCO PEREIRA RODRIGUES em face de PEDRO PEREIRA DE ALENCAR 

RODRIGUES.

O requerente apresentou aos autos, à fls. 09 e 10, respectivamente, cópia 

do demonstrativo de uma de suas rendas mensais do presente ano, e 

cópia da conta de energia elétrica consumida, no escopo de instruir o 

pedido de gratuidade da justiça, isentando-o do pagamento de custas e 

demais despesas processuais. Nesse conteúdo, há sinais externos de 

riqueza, com base no objeto desta ação e na renda explicitada, o que 

parece tornar presumível a capacidade do autor em arcar com o devido.

 Nessa monta, em obediência ao que rege o § 2º do artigo 99 do Código de 

Processo Civil, não comprovada a carência financeira da requerente e a 

necessidade de deferimento do benefício da gratuidade da justiça – 

previsto nos arts. 98 e 99 do CPC -, INTIME-SE o requerente para, no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, juntando aos 

autos documento hábil que serve de prova de sua situação financeira, 

apta à concessão da justiça gratuita, como cópias de suas duas últimas 

declarações de imposto de renda, ou o comprovante de quitação das 

custas iniciais, sob pena de indeferimento da peça vestibular, nos termos 

do parágrafo único do art. 321 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 23 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266350 Nr: 16982-07.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 16982-07.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 266350

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO ACIDENTE – B. 

94 – INDENIZATÓRIO movida por SILVANA GONÇALVES DA SILA em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

I – Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, considerando a emenda à inicial devidamente feita, 

RECEBO a exordial na forma da lei.

 II – Tendo em vista que a requerente apresentou, à fls. 19, declaração de 

hipossuficiência financeira, atestando sua condição de pobreza, na 

acepção jurídica do termo, presume-se, naturalmente, que não há como 

suportar dispêndios judiciais, compreendidos como custas e demais 

despesas processuais, conforme assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, 

DEFIRO a justiça gratuita à requerente, nos termos dos arts. 98 e 99 do 

Código de Processo Civil.

III – CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, para, desejando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de 

revelia e seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera.

IV – INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 12 de setembro de 2018, 

quarta-feira, às 15h30min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registra-se. Cite-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 23 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 155441 Nr: 7353-19.2011.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indinari dos Santos, Walmir Pedro Marcolan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailto Rodrigues dos Anjos, Hélcio Ferreira da 

Cunha, MILTON GONÇALVES DOS REIS, Izabel Cristina B. Cunha, Keila 

Borges Peres, Antônio Mouro, Edmilson Pessoa Luz, Olair de Oliveira 

Santos, Pedro Lira, Deijanir Luiz Vieira da Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Roque Zandoná 

Paschoal - OAB:168.601-SP, Cândido Teles de Araújo - OAB: 

9.921-A/MT, Elvickss Lima Alves - OAB:MT 16.894, FABIANO XAVIER 

DA SILVA - OAB:SP 217.166

 PROCESSO Nº 7353-19.2011.811.0004 – CÓDIGO Nº 155441

Vistos.

Considerando o acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça, 

INTIME-SE a parte autora para se manifestar, juntando os documentos 

faltantes no prazo estipulado e requerendo o que reputar adequado para o 

prosseguimento da ação.

Ainda, deverão as partes se manifestar acerca do requerimento de 

habilitação, de fls. 267 dos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 25 de abril de 2018.

 CARLOS AUGUSTO FERRARI

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275366 Nr: 4328-51.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iremar Barros Martins, Jessica Furtuoso 

Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4328-51.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 275366

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

ASSOCIAÇÃO BARRAGARCENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ABEC em 

face de IREMAR BARROS MARTINS e de sua fiadora JÉSSICA FURTUOSO 

BARBOSA DA SILVA.

Verificando os autos, identifico que a parte autora, emendando a inicial à 

fls. 32/41 e cumprindo a determinação do despacho retro, apresentou 

documentos que, na verdade, expõem sinais de capacidade financeira 

para os dispêndios judiciais. Isso porque os rendimentos tributáveis 

constantes nos demonstrativos dos resultados da empresa ora juntados, 
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e a cópia do contrato social acostado, sugerem ganhos suficientes à 

quitação do débito devido, mostrando estar apta, portanto, a arcar com 

custas e despesas processuais pertinentes. Nesse sentido, INDEFIRO o 

pedido de benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 2º, 

do Código de Processo Civil.

Isto posto, INTIME-SE a exequente para quitar as custas iniciais, com 

fulcro no art. 82 do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da exordial, com consequente extinção do processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 18 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 249001 Nr: 5540-44.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULLER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, 

Ivo Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão NEGATIVA de fls. 84, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 96603 Nr: 1558-66.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Itamar Alves Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BGN S/A, Banco Cruzeiro do Sul S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DAVID ANTUNES - 

OAB:1141/BA, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO - OAB:16780/BA, 

Marcelo Orabona Angelico - OAB:94389/SP, Maria Cecília Galbiatti 

de Oliveira - OAB:MT 7.814, MAURO GOMES PIAUI - OAB:6633-A, 

Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - OAB:OAB/SP 128.341, PATRÍCIA 

ANTUNES FERNANDES - OAB:26397/PE

 PROCESSO Nº 1558-66.2010.811.0004 – CÓDIGO Nº 96603

Vistos.

EXPEÇA-SE alvará em favor do exequente dos valores depositados nos 

autos, em fls. 172 e 177, ou para que junte aos autos instrumento 

procuratório com poderes específicos para o beneficiário do alvará ser o 

douto causídico, conforme requerido à fls. 335/336.

Ato contínuo, INTIME-SE o autor para que requeira o arquivamento ou 

certidão para habilitar-se no Juízo Universal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 16 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265409 Nr: 16428-72.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvestre da Costa Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elia da Costa Lima Satler, Sandra Lima Satler, 

Tomaz Aquino da Silva, Eliel Lima Satler, Lara Lima Satler, Anderson Lima 

da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dorivaldo Cardoso - OAB:2091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vidal Chagas do Carmo - 

OAB:GO 10.879

 PROCESSO 16428-72.2017.811.0004 - Cód. 265409

Vistos.

Aguarde-se o retorno dos autos da ação principal (Proc. nº 

9475-68.2012.811.0004 – Cód. 166882).

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 21 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 97887 Nr: 2891-53.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Roberto Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:128938/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Ramos Vilela- 

Defensor Público - OAB:

 PROCESSO Nº 2891-53.2010.811.0004 – CÓDIGO Nº 97887

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de APARECIDO ROBERTO 

RAMOS.

 Conforme se verifica dos autos, à fls. 202, foi determinada, por este 

Juízo, a citação edilícia do executado. Destarte, a parte executada 

quedou-se inerte, transcorrendo o prazo previsto para cumprir a diligência 

determinada, como consta na certidão de fls. 207.

 Ressalta-se que deixar de promover os atos e diligências incumbidas a 

parte autora de uma manifestação processual, abandonando a causa por 

mais de 30 (trinta) dias, é motivo de extinção do processo, como prevê o 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE o exequente, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o oportunizado à 

fls. 207, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, conforme 

preceitua o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 21 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 207064 Nr: 7808-42.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO PEREIRA GUIMARÃES ME , Reinaldo 

Pereira Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 7808-42.2015.811.0004 – CÓDIGO Nº 207064

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida pelo 

BANCO BRADESCO S/A em face de REINALDO PEREIRA GUIMARÃES ME 

e REINALDO PEREIRA GUIMARÃES.

Conforme se verifica dos autos, à fls. 89, foi determinada, por este Juízo, 

a citação edilícia do executado. Destarte, a parte executada quedou-se 

inerte, transcorrendo o prazo previsto para cumprir a diligência 

determinada, como consta na certidão de fls. 94.

Ressalta-se que deixar de promover os atos e diligências incumbidas a 

parte autora de uma manifestação processual, abandonando a causa por 

mais de 30 (trinta) dias, é motivo de extinção do processo, como prevê o 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE o exequente, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o oportunizado à 

fls. 94, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, conforme 

preceitua o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 23 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275836 Nr: 4621-21.2018.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirveu Inéia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iurdes José Siqueira Torres Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4621-21.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 275836

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM 

PEDIDO DE LIMINAR C/C COBRANÇA DE ALUGUERES movida por DIRCEU 

INÉIA em face de IURDES JOSÉ SIQUEIRA TORRES NETO.

 A parte autora requereu o deferimento de tutela provisória, por meio de 

decisão liminar, no sentido de que seja determinada, por este Juízo, a 

desocupação imediata pelo requerido do imóvel ora locado, em virtude do 

inadimplemento da obrigação avençada em instrumento contratual, 

olvidando-se de pagar os alugueres devidos.

 Alega na inicial que a relação pactuada existe desde o ano de 2013, em 

que o contrato fora firmado entre as partes, e que havendo, 

posteriormente, renovação tácita do vínculo jurídico, ficou assentado o 

dever de que os alugueis fossem quitados até o dia 10 de cada mês, em 

valor de um salário mínimo, mediante transferência bancária ao 

requerente.

 Relata o autor, entretanto, que, por motivos desconhecidos, desde janeiro 

de 2017, o requerido não tem cumprido com o acordado, deixando de 

realizar a obrigação de pagar, estando, portanto, em atraso com 16 

(dezesseis) meses de aluguel até a presente data. Nessa monta, a dívida 

atualizada, exposta aos autos pelo requerente é de R$ 15.222,79 (quinze 

mil duzentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos), conforme 

planilha juntada à fls. 24.

Ademais, o requerente reafirma seu direito de locador e fundamenta que 

sempre procurou o locatário para uma solução consensual do conflito, 

desejando uma previsão de pagamento, com o reforço de que era 

necessária a quitação do débito. A resposta, injustificável, obtida pela 

parte autora era sempre a mesma, fato que ensejou a imprescindibilidade 

da prestação jurisdicional para a resolução da demanda, como narra a 

exordial.

Insiste no despejo do requerido, bem como na citação deste para que 

integre à lide e conteste no prazo legal, além de que, ao final, seja julgada 

procedente a ação com o escopo de que seja declarado rescindido o 

presente contrato de locação, com a retomada definitiva do imóvel pelo 

locador e a condenação do requerido ao pagamento do débito anunciado, 

a título de alugueres vencidos e vincendos. Nesse sentido é que busca a 

efetivação da prestação jurisdicional por meio do deferimento da tutela 

provisória de urgência requerida, objeto dessa decisão.

É o relatório do necessário. Passo a decidir.

Primeiramente, ressalta-se que as ações de despejo são revestidas de 

procedimento especial, motivo pelo qual são afastadas, de plano, as 

regras legais do procedimento comum para analisar a concessão de 

medida liminar, atendendo a antecipação de tutela jurisdicional. Os 

requisitos previstos nos artigos 300 e 311 do Código de Processo Civil 

aplicam-se, subsidiariamente, quando inaplicáveis os pressupostos 

atinentes às demandas possessórias, inseridas na Lei de Locações (Lei 

nº 8.245/91), especificamente no artigo 59 e seguintes.

 De acordo com o art. 59, § 1º, a liminar em ação de despejo será 

concedida quando apresentada a caução exigida e sob os fundamentos 

legais previstos, dentre eles o da falta de pagamento dos alugueres, in 

verbis:

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo:

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no 

vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias 

previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção 

ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

 O requerente prova o inadimplemento, acostando aos autos, à fls. 24, 

planilha atualizada do débito contraído pelo requerido, que totalizou quantia 

exorbitante, implicando em necessária demanda judicial de cobrança do 

valor devido, além da imediata medida constritiva de despejo.

Destarte, analisando os autos, percebe-se que está configurada a 

probabilidade do direito, indicando, de maneira cristalina e evidente, o 

amparo e a necessidade de tutela jurídica, por meio de medida liminar, visto 

que resta demonstrada, pelo autor, o preenchimento dos requisitos 

essenciais e autorizadores da concessão do pleito. Isso ocorre com base, 

precisamente, nas cópias, inclinadas aos autos, do contrato de locação, 

cópia do título dominial do imóvel locado (escritura com o respectivo 

registro), mas, sobretudo, da juntada do comprovante de depósito judicial 

da caução prestada no valor correspondente aos três meses de aluguel, 

exigido no § 1º do art. 59 da referida lei e vislumbrado à fls. 27/28.

 Necessária se faz a observação de que é dispensável a apresentação 

de notificação extrajudicial para que o devedor, locatário e ora requerido, 

seja constituído em mora, visto que não há exigência legal e que o motivo 

determinante é o descumprimento de dever contratual pela parte devedora 

e não pelo requerente, sendo o atraso configurado pela mera negligência 

de quem deve prestar a obrigação acertada. É o que se identifica nos 

precedentes dos diversos Tribunais do país:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. 

PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA 

REJEITADAS. DESPEJO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. 

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Preliminar de Nulidade de Sentença 

por Ausência de Fundamentação - rejeitada. O princípio do livre 

convencimento do juiz não determina que o magistrado esgote a matéria, 

discorrendo sobre todos os temas apresentados pelas partes, bastando 

que apresente os fundamentos, ainda que sucintos, de sua convicção. 

Preliminar de Cerceamento do Direito de Defesa - rejeitada. Sendo o 

magistrado o destinatário das provas, não há que se falar em 

cerceamento de defesa, na medida em que lhe é permitido não realizar 

audiência de instrução e julgamento quando constatar que os documentos 

acostados aos autos são suficientes para nortear seu convencimento. A 

exigibilidade dos aluguéis e dos encargos conserva-se até a efetiva 

desocupação do imóvel, que ocorre por meio da entrega das chaves pelo 

locatário. A falta de pagamento constitui infração prevista legal e 

contratualmente e acarreta a rescisão locatícia. O art. 9º, III, da Lei 

8.245/91, prevê que a falta de pagamento é motivo bastante para o 

rompimento do contrato, não sendo imprescindível a notificação do 

locatário. (TJ-PE - APL: 3567531 PE, Relator: Antônio Fernando de Araújo 

Martins, Data de Julgamento: 21/05/2015, 6ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 08/06/2015)

 LOCAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - 

INADIMPLEMENTO CONFIGURADO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - 

DESNECESSIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A ação de despejo por falta 

de pagamento prescinde de notificação, haja vista que a mora decorre do 

simples inadimplemento. (TJ-SP - APL: 00064111020108260002 SP 

0006411-10.2010.8.26.0002, Relator: Renato Sartorelli, Data de 

Julgamento: 12/11/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 13/11/2014)

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA 

DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. A notificação 

prévia para constituir o devedor em mora só é exigível nas hipóteses dos 

artigos 78 e 46, § 2º, da Lei nº 8.245/91. Precedentes jurisprudenciais. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70066298894, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 31/08/2015). (TJ-RS - AI: 

70066298894 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 

31/08/2015, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 03/09/2015)

 Assim, em óptica mínima e superficial – a qual consiste a medida liminar 

em antecipação de tutela –, é dever deste Juízo evitar que a aparente 

transgressão do direito progrida a um irreparável, ou de difícil reparação, 

prejuízo financeiro ao autor. Ora, a lesão a um direito juridicamente 

protegido não pode ser expandida por mera inobservância, descuido ou 

desatenção da autoridade judiciária (no exercício da função garantidora), 

que já fora provocada, permitindo que perturbação maior aconteça se, por 

óbvio, pode ser esta evitada (poder geral de cautela inerente à atividade 
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jurisdicional).

 Dessa forma, vislumbrando motivos que justifiquem a procedência in 

limine litis e em inaudita altera pars, e evitando que a violação contratual 

alcance progressividade à medida que esta possa se intensificar – haja 

vista, no que instrui aos autos o requerente, a mora em valor estarrecedor 

-, merece o pedido, no momento, guarida jurisdicional de maneira a atender 

o que se pretende, anteriormente à fase instrutória, impulsionando o 

deferimento da tutela provisória de despejo em medida liminar.

Assim, estando a petição devidamente instruída pelo requerente, 

presentes, portanto, os pressupostos concessivos e previstos no 

dispositivo legal do art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91, o deferimento do 

pedido liminar de despejo, almejando consequente expedição de mandado 

judicial, é a determinação de rigor. Isto posto, DEFIRO, liminarmente, o 

pedido de despejo requerido pela parte autora, determinando a 

desocupação do imóvel locado em 15 (quinze) dias, em sede de tutela 

provisória, e em conformidade com o que preconiza a legislação 

pertinente.

 Com efeito, EXPEÇA-SE mandado liminar de despejo em favor da 

requerente, devendo ser cumprido, imediatamente, pelo Oficial de Justiça, 

para que ao término do prazo assinalado o imóvel esteja inteiramente 

disponível ao locador.

 Findo o prazo, havendo notícias de resistência na desocupação por parte 

do requerido, venham-me conclusos os autos para deliberação.

 CITE-SE o requerido, após cumprimento desta liminar, no endereço 

declinado na inicial, para, desejando, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contestação, sob pena de revelia e seus efeitos. O prazo deve 

ser contado a partir da O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera.

 INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 29 de agosto de 2018, 

quarta-feira, às 15h00min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

 Custas quitadas pelo requerente, conforme consta à fls. 15/16.

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

 Barra do Garças-MT, 09 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 160671 Nr: 1344-07.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sueli Barbosa Castello, José Roberto Simon 

Castello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para no prazo de CINCO dias, 

manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 253358 Nr: 8591-63.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eli Jorge Hildebrand

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sigma Agropecuária Ltda, Hélio Rodolfo 

Hidelbrand, Francisco Souza Vilela Hildebrand

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio José Ribeiro - 

OAB:329336/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 8591-63.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 253358

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C AÇÃO DE RESSARCIMENTO movida por ELI JORGE 

HILDEBRAND em face de SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA, HÉLIO RODOLFO 

HILDEBRAND E FRANCISCO SOUZA VILELA HILDEBRAND.

Conforme se verifica dos autos, à fls. 292, foi determinada, por este Juízo, 

a citação, no endereço declinado na inicial, dos requeridos. Destarte, as 

correspondências foram devolvidas, conforme certidão de fl. 304.

 Ressalta-se que deixar de promover os atos e diligências incumbidas a 

parte autora de uma manifestação processual, abandonando a causa por 

mais de 30 (trinta) dias, é motivo de extinção do processo, como prevê o 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE o requerente, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o oportunizado à 

fls. 304, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, conforme 

preceitua o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 21 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271003 Nr: 1637-64.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. G. LASMAR, Maria Divina Rodrigues Soares 

Brito, Moisés Pereira de Brito, César Augusto Lasmar, Talita Gonzales 

Lasmar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 1637-64.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 271003

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

BANCO DO BRASIL S/A em face de G.G. LASMAR E OUTROS.

CITEM-SE os executados para que possam pagar, no prazo de 03 (três) 

dias, o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o 

(a) exequente não os tenha indicado, nos termos do artigo 829, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Constatando-se que não houve pagamento no prazo assinalado, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial 

de justiça, de tudo lavrando-se auto, com intimação dos executados, na 

forma do art. 841, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Os executados poderão oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, conforme dispõe o 

artigo 914, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do artigo 231 do mesmo diploma legal. Os embargos 

não terão efeito suspensivo.

No prazo a ser contado para os embargos, reconhecendo o crédito da (o) 

Exequente e, comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

da execução, poderão os executados requerer que seja admitido o 

pagamento do remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 

916 do Código de Processo Civil.

FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, os quais deverão ser arcados pelos executados. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade.

Custas quitadas pelo exequente, conforme consta à fls. 74v.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças-MT, 27 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 82507 Nr: 5798-69.2008.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Celso Lima da Silva, Gabriel Dutra da Silva, 

Lucineide Dutra do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evolu Serviços Ambiental Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlo Adriano Vêncio Vaz - 

OAB:13.891-GO

 CÓDIGO 82507

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração proposto em face da sentença de 

fls. 249/ss, sustentando o embargante a existência de contradição.

 É o relatório necessário.

De início, esclarece-se que, segundo a legislação procedimental, os 

embargos de declaração objetiva aclarar questões referentes à 

ambiguidade, contradição, obscuridade ou, ainda, suprir omissão sobre 

tema de pronunciamento obrigatório.

No caso em testilha, o embargante afirma a presença de contradição, 

porém o que se pretende, por vias transversas, é espécie de juízo de 

retratação da decisão embargada, o que torna inadequada a via eleita, já 

que a matéria tratada em sentença seguiu seu liame lógico, não 

aparentando ser, portanto, contraditória.

Logo, a reforma da sentença prolatada deve ser pleiteada através dos 

meios judiciais pertinentes ao caso, e não via embargos de declaração.

Diante do exposto, ante a ausência de hipótese de cabimento, REJEITO os 

embargos declaratórios interpostos pelo embargante e mantenho a 

decisão embargada por seus próprios fundamentos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 10 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 219378 Nr: 2420-27.2016.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis Alves dos Santos, Elsa Marques 

Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keli Cristina dos Santos, Fabricia Pereira dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Hamilton da Cunha 

Júnior - OAB:26.166, Lorena Célia Rodrigues Gonçalves - 

OAB:OAB/GO30.627, Thaissa Karolliny Santos Lôbo - OAB:OAB/GO 

33.039

 PROCESSO Nº 2420-27.2016.811.0004 – CÓDIGO Nº 219378

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS proposta por FRANCISCO DE ASSIS 

ALVES DOS SANTOS, representado por sua curadora provisória ELSA 

MARQUES SOUSA, em face de KELI CRISTINA DOS SANTOS E FABRICIA 

PEREIRA DOS SANTOS.

Considerando a justificada ofertada pelos patronos da parte requerida, à 

fls. 527, de que residem em Goiânia-GO, e levando-se em conta o 

contexto atual da paralisação nacional dos caminhoneiros que impossibilita 

o abastecimento necessário de combustíveis para qualquer deslocamento 

de grande distância, DEFIRO o pedido retro, e, acatando os 

esclarecimentos trazidos aos autos, REDESIGNO audiência de 

conciliação/mediação para o dia 12 de setembro de 2018, quarta-feira, às 

12h30min (horário de Mato Grosso).

 INTIMEM-SE as partes para comparecerem ao ato redesignado, na data e 

horário acima especificados, no qual as partes deverão estar 

acompanhadas de seus procuradores, sendo que a ausência injustificada 

de qualquer uma delas é considerada ato atentatório à dignidade da justiça 

e acarretará a aplicação de multa, conforme preceitua o art. 334, § 8º, do 

Código de Processo Civil.

 Não havendo composição, inicia-se o prazo para as requeridas 

apresentarem contestação como manifestação de defesa.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 29 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 35296 Nr: 1272-35.2003.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Gomes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenilde Gomes Ferreira, Jair Gonçalves 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Maciel Ferreira - 

OAB:36.189, Nohana Moraes de Oliveira - OAB:35296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Idelzia Souza de Almeida - 

OAB:9711/GO, Lucas Maciel Ferreira - OAB:36.189, WEINER LOPES 

FRANCO - OAB:28958/GO

 CÓDIGO 35296

Vistos.

Ao compulsar os autos, nota-se que as impugnações versam sobre a 

validade do negócio jurídico celebrado entre a inventariante Maria 

Aparecida Gomes Ferreira e o inventariado Jair Gonçalves Ferreira, cujo 

objeto é o imóvel de matrícula nº 24.679 (fls. 24).

Às fls. 58 e seguintes, os herdeiros apresentam plano de partilha amigável 

devidamente assinado por todos os interessados, o qual estabelece 

quinhão individualizado para cada e, igualmente, reconhece como 

propriedade da Sra. Maria Aparecida Gomes Ferreira o imóvel em 

discussão.

Verifica-se que a manifestação de vontade dos herdeiros expressa em 

plano de partilha (fls. 58) não se encontra eivada por vícios, o que a torna 

válida.

Dessa forma, o reconhecimento ali expresso, ausente qualquer causa de 

anulabilidade, torna certo e indiscutível o negócio jurídico realizado entre 

inventariante e inventariado, sendo, portanto, o imóvel em questão de 

propriedade da Sra. Maria Aparecida Gomes Ferreira antes mesmo da 

abertura da sucessão.

Além disso, a integração do referido imóvel ao espólio de Jair Gonçalves 

Ferreira acarretaria o enriquecimento sem causa dos demais herdeiros em 

prejuízo da inventariante, uma vez que ficou reconhecida por todos os 

interessados como sendo de propriedade daquela.

Cumpre consignar, ainda, que a apresentação de contrato de compra e 

venda e comprovantes de pagamento como condição da partilha amigável 

pelos herdeiros, levantada na impugnação de fls. 92/ss, não está explicita 

no plano de fls. 58, deste modo, não há de ser considerada.

Portanto, fica reconhecida a propriedade da Sra. Maria Aparecida Gomes 

Ferreira sobre o imóvel de matrícula nº 24.679, adquirido antes da abertura 

da sucessão, ante a expressa manifestação de vontade dos 

herdeiros/interessados, a qual pode ser vista às fls. 58/ss, estando 

ausente, pois, qualquer vício de consentimento ou prejuízo em interesses 

de incapazes.

Quanto ao pedido de fls. 222, expeça-se mandado de intimação com 

identificação do CPF do falecido.

Atinente aos frutos do espólio, nos termos do art. 2.020, os herdeiros em 

posse dos bens da herança e a inventariante devem trazer ao acervo os 

frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão, mediante depósito 

judicial. Para tanto, têm direito ao reembolso das despesas necessárias e 

úteis que fizeram.

Intime-se a inventariante para proceder conforme o requerido às fls. 204.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 25 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277817 Nr: 5953-23.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bergson Santos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5953-23.2018– Código 277817

Vistos.

Trata-se de ação ordinária em que Bergson Santos de Oliveira requerer 

reestabelecimento de benefício previdenciário, bem como a tutela de 

urgência antecipada em face do INSS – Instituto Nacional Do Seguro 
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Social.

Pugna a autora, em sede de tutela de urgência, o reestabelecimento do 

benefício auxílio- doença acidentário.

Para a concessão da tutela de urgência, preceitua o artigo 300 do Código 

de Processo Civil, que somente esta será deferida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, haverá urgência quando existirem elementos nos autos que 

evidenciem a probabilidade do direito, elementos suficientes que convirjam 

no sentido de aparentar a probabilidade das alegações e o perigo da 

demora, por meio da cognição sumária do julgador, que demonstre que a 

parte autora possa experimentar dano ou que o resultado útil do processo 

possa ser comprometido.

Sendo assim, dos autos, não se extrai elementos que demonstrem, de 

plano e de forma clara, a probabilidade que a parte é titular do direito 

material disputado a ensejar o deferimento da tutela de urgência, uma vez 

que o ato administrativo que indeferiu a prorrogação do benefício tutelado 

está revestido pelos atributos dos atos administrativos, notadamente a 

legitimidade e veracidade, fundamentado, ainda em laudo pericial médico.

Dessa forma, os documentos carreados aos autos não são suficientes, 

no momento, de desconstituírem a decisão administrativa.

 Destarte, por entender não restar devidamente preenchido, a princípio, o 

requisito autorizador necessário para a concessão da tutela de urgência 

vindicada, a probabilidade do direito, indefiro-a.

Por outro lado, defiro o benefício da justiça gratuita.

Cite-se o requerido para contestar a ação.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 18 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 104252 Nr: 9254-56.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrattur Transporte e Turismo Ltda, João 

Eustáquio do Nascimento, Anísio Bueno Júnior, Márcia Aparecida 

Mendanha Bueno, Transmil Transportes Coletivos Uberaba Ltda, Anisio 

José Bueno, Anísio Bueno, Baltazar José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 PROCESSO Nº 9254-56.2010.811.0004 – CÓDIGO Nº 104252

Vistos.

Considerando a decisão proferida pelo eminente desembargador relator do 

Egrégio Tribunal de Justiça, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo 

legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que reputar adequado para o 

prosseguimento da ação, sob pena de extinção do processo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 16 de maio de 2018.

 CARLOS AUGUSTO FERRARI

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 252922 Nr: 8319-69.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, Rogério 

Arantes Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Moura Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 CÓDIGO 252922

Vistos.

Intime as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem se há 

outras provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

julgamento do feito no estado em que se encontra.

Após, conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 25 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 218039 Nr: 1652-04.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valdivina de Souza Lisboa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Vicente de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 PROCESSO Nº 1652-04.2016.811.0004 – CÓDIGO Nº 218039

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA movida por VALDIVINA 

DE SOUZA LISBOA em face de APARECIDO VICENTE DE SOUZA.

Conforme se verifica dos autos, à fls. 217, foi apresentada certidão 

negativa, informando que de acordo com as novas determinações, todas 

as buscas que forem feitas no CRI serão pagas assim que a parte autora 

comunicar bens a serem penhorados. Destarte, o patrono do exequente 

foi intimado para manifestar-se acerca da certidão citada acima, e 

quedou-se inerte, à fl. 222.

Ressalta-se que deixar de promover os atos e diligências incumbidas a 

parte autora de uma manifestação processual, abandonando a causa por 

mais de 30 (trinta) dias, é motivo de extinção do processo, como prevê o 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE a exequente, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o oportunizado à 

fls. 222, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, conforme 

preceitua o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 21 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 239647 Nr: 16011-56.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA PEREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleidilene da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Mariano de Castro 

Silva - OAB:MT 19.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748, Isabelle de Baptista - OAB:MT 19.065, Josias Alves 

Vitor Trindade - OAB:MT 16.506, Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 

13.745, Larissa Lauda Burmann - OAB:MT 18.476-B, Sandra Negri - 

OAB:MT 18472-B, Thaísa Maria Rodrigues Held - OAB:MT 14.478, 

Valdeir Ribeiro de Jesus - OAB:MT-15269-A

 CÓDIGO 239647

Vistos.

Intime as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento 

do feito no estado em que se encontra.

Após, conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 25 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 5400 Nr: 1154-06.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Real S/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 49 de 962



 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEMAR INDÚSTRIA DE LUMINOSOS LTDA E 

OUTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, Ricardo 

Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1154-06.1987 – Código 5400

Vistos.

Homologo a avaliação realizada.

Nos termos do artigo 879, inciso II do Código de Processo Civil, realizem-se 

o leilão judicial, preferencialmente por meio eletrônico.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 25 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277207 Nr: 5544-47.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMSdJ, JdFSdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 5544-47.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 277207

Vistos.

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL C/C INVESTIGAÇÃO 

DE PATERNIDADE C/C PEDIDO DE ALIMENTOS proposta por SOFIA SOUZA 

DE JESUS, menor impúbere, representada por sua genitora JEOVANA 

MARIA SOUZA DE JESUS, menor púbere, assistida por sua genitora 

JOSELMA DE FREITAS SOUZA DE JESUS em face de ANTÔNIO ALVES 

MACHADO.

 A parte autora, ao instruir a exordial, à fls. 06 (verso), requereu a fixação 

de alimentos provisórios, no valor equivalente a 80% (oitenta por cento) do 

salário mínimo, mediante recibo. Entretanto, não informou a este Juízo os 

dados bancários correspondentes para que seja efetuado o depósito do 

devido.

 Com fulcro no art. 321, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

juntando os presentes dados aos autos, sob pena de indeferimento da 

peça vestibular, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 16 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 210491 Nr: 9828-06.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildean Alves Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenha 

Barbosa - OAB:Oab/MT 13245-A

 CÓDIGO 210491

Vistos.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos.

Nada sendo requerido em 10 (dez) dias, arquive-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 15 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 243707 Nr: 1869-13.2017.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neivacy Martins Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Arantes Medeiros - 

OAB:31388/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO SOITO - 

OAB:114.089-RJ, Fernando Cesar Zandonadi - OAB:MT/5.736/O, 

HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113815/RJ, PEDRO 

HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - OAB:155.834/RJ

 CÓDIGO 243707

Vistos.

Tendo em vista o trânsito em julgado, ao arquivo.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 15 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 196899 Nr: 1766-74.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camastra Comercio Administração e 

Participações Ltda, Daniela Corti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLAUS GILDO DAVID 

SCANDIUZZI - OAB:199204/SP, LEONARDO CARVALHO DA MOTA - 

OAB:13302-A/MT, MARCIA DANIELA LADEIRA CAVALCANTE - 

OAB:141.229 SP

 CÓDIGO 196899

Vistos.

Tendo em vista o trânsito em julgado, ao arquivo.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 15 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 209672 Nr: 9359-57.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. V. da Silva Comércio, Juarez Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 9359-57.2015.811.0004 – CÓDIGO Nº 209672

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de J. V. DA SILVA COMÉRCIO e JUAREZ 

VIEIRA DA SILVA.

Conforme se extrai dos autos, às fls. 27, foi determinado por este Juízo a 

citação dos executados via edital, entretanto, às fls. 30, foi informado, em 

certidão, que decorreu o prazo de intimação via edital em 05.02.2018.

 Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE a exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos a respeito do 

conteúdo da certidão de fls. 30, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito, conforme preceitua o art. 485, II, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 25 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 201198 Nr: 4510-42.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiarliana Irber, Thiarliana Irber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4510-42.2015.811.0004 – CÓDIGO Nº 201198

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de THIARLIANA IRBER e THIARLIANA 

IRBER.

Conforme se verifica dos autos, à fls. 28, foi determinada, por este Juízo, 

a citação edilícia do executado. Destarte, a parte executada quedou-se 

inerte, transcorrendo o prazo previsto para cumprir a diligência 

determinada, como consta na certidão de fls. 33.

 Ressalta-se que deixar de promover os atos e diligências incumbidas a 

parte autora de uma manifestação processual, abandonando a causa por 

mais de 30 (trinta) dias, é motivo de extinção do processo, como prevê o 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE o exequente, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o oportunizado à 

fls. 33, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, conforme 

preceitua o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 22 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 179749 Nr: 1715-97.2014.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clezia Campos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Lieda Resende de Brito - 

OAB:12.816, Necy Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo 

Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 CÓDIGO 179749

Vistos.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos.

Nada sendo requerido em 10 (dez) dias, arquive-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 15 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266736 Nr: 17181-29.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Bernardo Machado, Clovis Bernardo 

Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Daiane Magalhães 

Peres - OAB:MT 15.835

 Processo nº 17181-29.2017 – Código 266736

Vistos.

Defiro a proposta de parcelamento, devendo a parte requerida pagar o 

restante em seis parcelas.

Suspenda-se os atos executórios até o cumprimento integral do 

parcelamento ou até o primeiro inadimplemento. Após, conclusos.

Remetam-se os autos ao contador judicial para acrescer ao débito juros 

de 1% e proceder a atualização monetária.

Ato contínuo, intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 27 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 259387 Nr: 12459-49.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Polo Construtora e Empreendimentos Ltda, 

Paulo Tarso da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ante a ausência de hipótese de cabimento, REJEITO os 

embargos declaratórios interpostos pelo embargante e mantenho a 

decisão embargada por seus próprios fundamentos.De cumprimento a 

decisão de fls. 64/64v.Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Expeça-se 

o necessário. Barra do Garças-MT, 25 de abril de 2018. Carlos Augusto 

Ferrari Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218311 Nr: 1816-66.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anivaldo Bisinoto Arduini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias do Prado, Lucimeire Barros Lopes Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IZADORA LOPES 

NOGUEIRA REIS, para devolução dos autos nº 1816-66.2016.811.0004, 

Protocolo 218311, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276473 Nr: 5065-54.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 PROCESSO Nº 5065-54.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 276473

Vistos.

Cumpra-se conforme determinado.

 Barra do Garças-MT, 27 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265639 Nr: 16769-98.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Consércios S/A Administradora de Consórcios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGINIA MENDONÇA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 16769-98.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 265639

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pela CAIXA 

CONSÓRCIOS S.A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS em face de 

VIRGINIA MENDONÇA DA COSTA.

 Conforme se extrai dos autos, consta certidão abrindo vistas ao 

procurador do Requerente para que efetuasse o recolhimento da diligência 
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do Oficial de Justiça, à fl. 33.

 Destarte, a parte requerente quedou-se inerte, transcorrendo o prazo 

determinado para efetuar o pagamento, sem a manifestação esperada, 

como consta na certidão de fls. 36. Ressalta-se que deixar de promover 

os atos e diligências incumbidas a parte autora de uma ação judicial, 

abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, é motivo de extinção do 

processo, como prevê o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE o Requerente, 

por meio de seu procurador, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

nos autos a respeito do que se informa à fl. 36, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito, conforme preceitua o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 09 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 256071 Nr: 10278-75.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Ismael Neves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a, Banco BMG S/A, Banco 

Panamericano S/A, Banco Daycoval S/A, Banco Bonsucesso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 

16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 10278-75.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 256071

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO LIMINAR 

EM TUTELA ANTECIPADA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO movida por SEBASTIÃO ISMAEL NEVES DE SOUZA em face de 

BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S/A, BANCO DAYCOVAL S/A 

BANCO BONSUCESSO S/A e BANCO PANAMERICANO S/A.

Conforme se verifica dos autos, às fls. 33/34, foi deferido, por este Juízo, 

o pedido de parcelamento das despesas processuais, conforme 

disposição do artigo 98, §6°, do Código de Processo Civil e artigo 76, §2°, 

do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com redação 

dada pela Ementa Regimental n°25/2016-TP.

 Destarte, a parte Requerente foi intimada para que se manifestasse 

acerca da certidão de fls. 38 e quedou-se inerte, transcorrendo o prazo 

previsto para cumprir a diligência determinada, como consta na certidão de 

fls. 42. Ressalta-se que deixar de promover os atos e diligências 

incumbidas a parte autora de uma ação judicial, abandonando a causa por 

mais de 30 (trinta) dias, é motivo de extinção do processo, como prevê o 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE a Requerente, 

pessoalmente, por meio do seu representante legal, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprir o determinado às fls. 43, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito, conforme preceitua o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 09 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277616 Nr: 5829-40.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilva Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Mendonça Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 5829-40.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 277616

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA 

DE BENS LITIGIOSA CUMULADA COM ALIMENTOS E TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por NILVA MARIA DOS SANTOS em face de 

EDUARDO MENDONÇA MARQUES.

Considerando que a requerente não apresentou comprovante de 

pagamento das custas devidas, declaração de hipossuficiência, ou 

demonstrativo hábil de renda, que comprovem a carência financeira e a 

necessidade de deferimento do benefício da gratuidade da justiça – 

previsto nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil -, INTIME-SE-A 

para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

juntando aos autos o presente documento que serve de prova de sua 

situação financeira, apta à concessão da justiça gratuita, como cópias de 

suas duas últimas declarações de imposto de renda, ou o comprovante de 

quitação das custas iniciais, sob pena de indeferimento da peça 

vestibular, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 17 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277336 Nr: 5624-11.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Moreira Aires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 5624-11.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 277336

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – DPVAT – INVALIDEZ 

PERMANENTE proposta por ANTONIO MOREIRA AIRES em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

Vislumbra-se que não fora apresentada negativa material por parte da 

requerida, a respeito do valor do teto de indenização pleiteado pelo 

requerente e exposto na exordial, constituindo-se como lastro probatório 

de que todas as vias administrativas foram utilizadas e esgotadas, bem 

como de que houve, pela entidade responsável, resposta no sentido de 

escusar o pedido extrajudicial.

 Nesse sentido, INTIME-SE o requerente para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, juntando aos autos o presente documento que 

serve de prova de que os instrumentos administrativos mínimos, então 

manejados, foram recusados pela requerida, ou seja, a negativa do 

benefício almejado, sob pena de indeferimento da peça vestibular, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil, e consequente extinção 

do processo, conforme determina o art. 485, I, do mesmo diploma legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 17 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264373 Nr: 15742-80.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euzebio Via Neto, Eliane Beatriz Via

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Omar Luiz Blageski, Delis Maria Garduio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Augusto Santos de 

Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 15742-80.2017 – Código 264373

Vistos.

Trata-se de embargos de execução proposto por Euzébio Via Neto e 

Eliane Beatriz Via, em face de Omar Luiz Blageski e Delis Maria Garduio.

Os embargos preenchem os requisitos do art. 917 do CPC, impondo-se ao 

seu RECEBIMENTO para discussão, sem efeito suspensivo (art. 919 CPC).

CITE-SE os embargados para contestarem no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme dispõe o art. 920, I, do mesmo diploma legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Barra do Garças/MT, 17 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrar

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275376 Nr: 4338-95.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sherlaine Santos Freitas, Ziuvone Souza 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4338-95.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 275376

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

ASSOCIAÇÃO BARRAGARCENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ABEC em 

face de SHERLAINE SANTOS FREITAS e de sua fiadora ZIUVONE SOUZA 

FREITAS.

Verificando os autos, identifico que a parte autora, emendando a inicial à 

fls. 30/39 e cumprindo a determinação do despacho retro, apresentou 

documentos que, na verdade, expõem sinais de capacidade financeira 

para os dispêndios judiciais. Isso porque os rendimentos tributáveis 

constantes nos demonstrativos dos resultados da empresa ora juntados, 

e a cópia do contrato social acostado, sugerem ganhos suficientes à 

quitação do débito devido, mostrando estar apta, portanto, a arcar com 

custas e despesas processuais pertinentes. Nesse sentido, INDEFIRO o 

pedido de benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 2º, 

do Código de Processo Civil.

Isto posto, INTIME-SE a exequente para quitar as custas iniciais, com 

fulcro no art. 82 do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da exordial, com consequente extinção do processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 17 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275373 Nr: 4335-43.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pamela Glerian Leite, Vanilda Rodrigues de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4335-43.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 275373

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

ASSOCIAÇÃO BARRAGARCENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ABEC em 

face de PAMELA GLERIAN LEITE e de sua fiadora VANILDA RODRIGUES 

DE ALMEIDA.

Verificando os autos, identifico que a parte autora, emendando a inicial à 

fls. 31/40 e cumprindo a determinação do despacho retro, apresentou 

documentos que, na verdade, expõem sinais de capacidade financeira 

para os dispêndios judiciais. Isso porque os rendimentos tributáveis 

constantes nos demonstrativos dos resultados da empresa ora juntados, 

e a cópia do contrato social acostado, sugerem ganhos suficientes à 

quitação do débito devido, mostrando estar apta, portanto, a arcar com 

custas e despesas processuais pertinentes. Nesse sentido, INDEFIRO o 

pedido de benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 2º, 

do Código de Processo Civil.

Isto posto, INTIME-SE a exequente para quitar as custas iniciais, com 

fulcro no art. 82 do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da exordial, com consequente extinção do processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 17 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 250609 Nr: 6664-62.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio José Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 PROCESSO 6664-62.2017.811.0004 – CÓDIGO 250609

SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de ação revisional de contratos bancários ajuizada por FÁBIO 

JOSÉ BATISTA DA SILVA em face de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTO S/A. Em suma, o autor narra que firmou contrato de 

financiamento de veículo com a parte ré em 25/07/2016, tendo como valor 

emprestado o importe de R$12.381,46 (doze mil trezentos e oitenta e um 

reais e quarenta e seis centavos), taxas de juros de 3,15% ao mês e 

45,08% ao ano. O requerente defende a existência de cláusulas 

contratuais abusivas e requer a nulidade das cláusulas que capitalizam 

juros e que estabeleçam taxa de juros remuneratórios em percentual 

abusivo.

A contestação de fls.55/ss foi apresentada intempestivamente.

Por ocasião da intempestividade, o autor requereu a decretação da revelia 

da parte ré e, consequentemente, o julgamento antecipado da lide ou, 

subsidiariamente, a designação de audiência de instrução e julgamento.

Em seguida, os autos vieram conclusos para sentença.

É o sucinto relatório.

Preliminarmente, tendo em vista que a parte ré apresentou a peça 

contestatória fora do prazo legal, sendo, portanto, intempestiva, 

considera-se revel.

 Ademais, é despicienda a dilação probatória, posto que não depende de 

prova os fatos que se encontram amplamente demonstrado nos autos, 

além do que versam sobre matéria puramente de direito, devendo, logo, os 

pedidos serem julgados antecipadamente por sentença com resolução de 

mérito.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

É assente o posicionamento dos Tribunais Superiores acerca da 

inaplicabilidade do Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura) após o advento da 

Lei 4.595/64 (Lei da Reforma Bancária) e que, por ter a Emenda 

Constitucional nº 40 revogado todos os parágrafos e incisos do artigo 192 

da CF/88, não há de se falar em limitação constitucional dos juros em 12% 

ao ano, consoante consolidado por meio da Súmula 596/STF, Súmula 

Vinculante nº 7, Súmula 382/STJ e, ainda, em vista das orientações 

firmadas no Recurso Especial Repetitivo de n. 1.061.530-RS.

Frise-se: a cobrança de juros remuneratórios em percentual superior a 

12% a.a não configura por si só ilegalidade.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de 

que os juros remuneratórios devem acompanhar a taxa média de mercado 

apurada pelo Banco Central do Brasil, no que diz respeito aos contratos 

bancários. A propósito, confira-se o que dispõe a Súmula 530/STJ:

Súmula 530-STJ - Nos contratos bancários, na impossibilidade de 

comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de 

pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a 

taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações 

da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o 

devedor.

Destaque-se o fato de a taxa de juros remuneratórios serem um pouco 

superior à média praticada no mercado não caracteriza de per si a 

ilegalidade, sendo que os Tribunais pátrios vêm firmando o entendimento 

de que a abusividade somente se configura quando os juros 

remuneratórios cobrados excedem em 50% a taxa média de mercado.

 Assim, não há de falar-se em abusividade dos juros remuneratórios 

contratados para o período de normalidade contratual.

DA CAPITALIZAÇÃO

 Melhor sorte não assiste ao requerente no que tange ao pedido de 

exclusão da capitalização. Isso porque o contrato foi firmado após 

31/03/2000, pelo que incide a Súmula 539/STJ:

Súmula 539/STJ. É permitida a capitalização de juros com periodicidade 
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inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do 

Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, 

reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente 

pactuada.

Além do mais, infere-se que o percentual anual dos juros é mais que doze 

vezes superior ao percentual mensal, o que atrai a aplicabilidade da 

Súmula 541/STJ:

Súmula 541/STJ. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual 

superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da 

taxa efetiva anual contratada.

Portanto, deve permanecer incólume o pacto de capitalização mensal de 

juros.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES todos os pedidos formulados 

na exordial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC.

Haja vista a sucumbência, CONDENO a parte autora no pagamento das 

custas sucumbenciais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da causa, verbas que ficam sob a condição suspensiva de 

exigibilidade, tendo em vista que este é beneficiário da gratuidade da 

justiça.

Expeça-se o necessário.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 15 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 222622 Nr: 4420-97.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4420-97.2016 – Código 222622

Vistos.

Trata-se de cumprimento de título judicial de obrigação de fazer.

Nos termos do artigo 536 e seguintes do Código de Processo Civil, intime o 

executado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 11 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 154273 Nr: 5878-28.2011.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir da Silva Batista, Queila Alves Pereira Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Capemi - Caixa de Pecúlios Penões e 

Montepios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Larisse Alves Araújo - 

OAB:MT 14.130, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinicius Lucca 

Boligon - OAB:12099/MT

 Processo nº 5878-28.2011 – Código 154273

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Nos termos do artigo 523 e 

seguintes do Código de Processo Civil, intime o executado.

Defiro a alteração da natureza da ação, conforme requerido a fl. 320.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 10 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 175965 Nr: 9819-15.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante 

Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9819-15.2013 – Código 175965

SENTENÇA.

Vistos.

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pelo Município de Barra do 

Garças/MT em face de Silvio Martins da SIlva

Às folhas 66/67 o exequente informa a satisfação de parte da obrigação 

administrativamente pelo executado, pugnando pela extinção da dívida 

referente as CDAs 172890, 172891, 172892, 172893, 172894 e 172895.

Frente ao exposto, ante o pagamento parcial da dívida, acolho o pedido 

apresentado às folhas 66/67, e com amparo no artigo 924, II, combinado 

com o artigo 356, ambos do Código de Processo Civil, julgo por sentença 

com julgamento do mérito, extinta a presente execução somente no que 

toca às CDAs 172890, 172891, 172892, 172893, 172894 e 172895.

Transitando em julgado, intime-se o autor para que atualize o valor da 

causa e de prosseguimento ao feito.

Desentranhem as CDAs acima descritas.

Intime-se. Cumpra-se.

 P.R.I.C

Barra do Garças, 11 de maio de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 104418 Nr: 9420-88.2010.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doris Urzedo Reimer Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau S/A da Comarca de São Paulo - 

Unibanco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maira Lice Sampaio Santana - 

OAB:MT 17.444, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934, Ricardo 

Tibério - OAB:MT 12.498-B, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 

13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PEDROSO 

MARQUES - OAB:171045/SP, ANDREZA ZANUSSI BARRETO - 

OAB:171048/SP, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:14992-A-MT, JOÃO FLAVIO RIBEIRO - OAB:OAB/SP 66.919, 

Takeshi Luasse - OAB:6113-a

 CÓDIGO 261044

Vistos.

Determino a realização de estudo psicossocial cabível ao caso, 

assinalando-se o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo 

formulado pela equipe multidisciplinar.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para, no prazo sucessivo de 

05 (cinco) dias, se manifestarem.

 Após, transcorrido o prazo, com ou sem manifestação das partes, 

remetam-se os autos ao Ministério Público.

Por fim, voltem-me para deliberação.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 21 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275384 Nr: 4345-87.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luana Maieiro de Souza, Ilza Santana Maeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4345-87.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 275384

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

ASSOCIAÇÃO BARRAGARCENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ABEC em 

face de LUANA MAIEIRO DE SOUZA e de sua fiadora ILZA SANTANA 

MAIEIRO.

Verificando os autos, identifico que a parte autora, emendando a inicial à 

fls. 30/39 e cumprindo a determinação do despacho retro, apresentou 

documentos que, na verdade, expõem sinais de capacidade financeira 

para os dispêndios judiciais. Isso porque os rendimentos tributáveis 

constantes nos demonstrativos dos resultados da empresa ora juntados, 

e a cópia do contrato social acostado, sugerem ganhos suficientes à 

quitação do débito devido, mostrando estar apta, portanto, a arcar com 

custas e despesas processuais pertinentes. Nesse sentido, INDEFIRO o 

pedido de benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 2º, 

do Código de Processo Civil.

Isto posto, INTIME-SE a exequente para quitar as custas iniciais, com 

fulcro no art. 82 do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da exordial, com consequente extinção do processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 16 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 47697 Nr: 406-56.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Firmino Gomes Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Gabriel Tavela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:193680-B/SP

 PROCESSO Nº 406-56.2005.811.0004 – CÓDIGO Nº 47697

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por FIRMINO 

GOMES BARCELOS em face de SÉRGIO GABRIEL TAVELA.

Conforme se verifica dos autos, à fls. 423, foi determinada, por este Juízo, 

em face da ausência de bens, a intimação do exequente para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, inclusive acerca do protesto, nos 

termos do art. 1°, parágrafo único, da Lei 9.492/97.

 Destarte, a parte exequente quedou-se inerte, transcorrendo o prazo 

previsto para cumprir a diligência determinada, como consta na certidão de 

fls. 437.

Ressalta-se que deixar de promover os atos e diligências incumbidas a 

parte autora de uma manifestação processual, abandonando a causa por 

mais de 30 (trinta) dias, é motivo de extinção do processo, como prevê o 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE o exequente, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o oportunizado à 

fls. 437, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, conforme 

preceitua o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 23 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 165473 Nr: 7554-74.2012.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Rosa Milome

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal de Mato 

Grosso-INSS - OAB:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, de que foi designado o dia 

17/08/2018, às 16:30 horas, para realização da perícia, junto ao Dr. Valdo 

de Sousa, no endereço: Rua Maria das Merces, 24, Setor Dermat, Barra 

do Garças-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 156574 Nr: 8883-58.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Divina Silva de Souza dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Cia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Garcia Barbosa - 

OAB:MT 17.134

 PROCESSO 8883-58.2011.811.0004 CÓD. 156574

SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte exequente visa o 

recebimento de honorários advocatícios em face da parte executada SUL 

AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS.

Procedeu-se a indisponibilidade de valores em contas e aplicações via 

BACENJUD às fls. 211/ss.

 A executada deixou de impugnar a penhora, tendo a parte exequente, 

portanto, se manifestado pelo levantamento dos respectivos valores.

É o relatório.

Considerando que o processo de execução cumpriu o seu objetivo, julgo-o 

extinto em virtude do pagamento, com base no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado às fls. 212/ss, e os 

depositem na conta bancária informada às fls. 220.

Promovam-se as baixas e anotações de costume.

Custas pela executada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 10 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 189936 Nr: 10252-82.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Sampaio Novais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 10252-82.2014.811.0004 – CÓDIGO Nº 189936

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de FERNANDO SAMPAIO NOVAIS.

 Conforme se verifica dos autos, à fls. 47, foi determinada, por este Juízo, 

a citação edilícia do executado. Destarte, a parte executada quedou-se 

inerte, transcorrendo o prazo previsto para cumprir a diligência 

determinada, como consta na certidão de fls. 51.

Além disso, a Procuradoria da Fazenda Pública Estadual fez carga do 

processo em 05/04/2018 e devolveu em 04/05/2018, sem manifestar-se, 

de acordo com certidão de decurso de prazo de fl. 52.

 Ressalta-se que deixar de promover os atos e diligências incumbidas a 

parte autora de uma manifestação processual, abandonando a causa por 

mais de 30 (trinta) dias, é motivo de extinção do processo, como prevê o 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE o exequente, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o oportunizado à 

fls. 51, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, conforme 

preceitua o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 23 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 55 de 962



 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 158493 Nr: 11147-48.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson de Freitas Lima, Valdirene Pires da Silva 

Barros e Lima, Hélio Caetano Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Caetano Ferreira, Rubens Cheregati, Iris 

Laurenti Cheregatti, Emerson de Freitas Lima, Valdirene Pires da Silva 

Barros e Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onilda Reis Lima - OAB:25733, 

Semy Hungria Pereira - OAB:OAB/GO 11895, Sylvia Maria de Assis 

Cavalcante - OAB:MT 5771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:MT14724-B, Paulo Henrique da Silva Magri - OAB:14179-A/MT

 PROCESSO Nº 11147-48.2011.811.0004 – CÓDIGO Nº 158493

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

EMERSON DE FREITAS LIMA e OUTROS em face de HÉLIO CAETANO 

FERREIRA e MAIS RÉUS.

Conforme se extrai dos autos, consta decisão interlocutória deferindo a 

suspensão do feito, pelo prazo de 180 dias, à fl. 187.

 Transcorrido esse prazo, as partes exequentes foram intimadas para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar sobre o cumprimento do acordado, 

sendo que seu silêncio seria interpretado como adimplemento da 

obrigação. Destarte, os exequentes quedou-se inerte, transcorrendo o 

prazo determinado, sem a manifestação esperada.

Ressalta-se que deixar de promover os atos e diligências incumbidas a 

parte autora de uma ação judicial, abandonando a causa por mais de 30 

(trinta) dias, é motivo de extinção do processo, como prevê o artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIMEM-SE os 

exequentes, por meio de seu procurador, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar nos autos a respeito do que se informa à fl. 234, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito, conforme preceitua o 

art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 23 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 227182 Nr: 7145-59.2016.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCAM, KVAM, FAA, WAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 7145-59.2016.811.0004 – CÓDIGO Nº 227182

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ALIMENTOS movida por JENIFFER 

CAROLINA ALMEIDA MARQUES, KAUANY VITÓRIA ALMEIDA MARQUES e 

WENDER ALMEIDA MARQUES, representados por sua genitora FABIANA 

APARECIDA ALMEIDA, em face de WILSON MARQUES.

 Conforme se verifica dos autos, à fls. 73, foi determinada, por este Juízo, 

a citação edilícia do executado. Destarte, a parte executada quedou-se 

inerte, transcorrendo o prazo previsto para cumprir a diligência 

determinada, como consta na certidão de fls. 77.

Ressalta-se que deixar de promover os atos e diligências incumbidas a 

parte autora de uma manifestação processual, abandonando a causa por 

mais de 30 (trinta) dias, é motivo de extinção do processo, como prevê o 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE o exequente, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o oportunizado à 

fls. 77, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, conforme 

preceitua o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 23 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 185149 Nr: 6407-42.2014.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdLC, MCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJM, FGM, I-INdSS, CGdS, JGM, CdPdFdBB-P

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Jorge Humberto Ramos Almeida dos Reis - 

OAB:13560/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Inês Caldeira Pereira 

da Silva Murgel - OAB:64029/MG

 Processo nº 6407-42.2014 – Código 185149

Vistos.

Trata-se de ação de reconhecimento de união estável pos mortem, 

combinado com declaração de direito à partilha de bens com pedido de 

pensão proposta por Maria de Lurdes Cardoso e Maryana Cardoso 

Marques, menor representada pela primeira requerente, em face do 

Espólio de José Marques e outros.

Às fls. 453/454, as autoras requereram a liberação do valor depositado 

em conta judicial vinculado nos autos a título de pensão e que seja 

determinado ao PREBEG – Caixa de Previdência dos Funcionários do 

Banco BEG proceda o pagamento do valor devido.

Colhe-se dos autos que, em sede liminar, foi deferido o pedido contido na 

inicial para que a PREBEG realizasse o pagamento do valor da pensão à 

requerente Maryana Cardoso Marques, conforme decisão de fls. 75/76.

A fl. 378, foi deferido o requerimento da autora determinando que a 

PREBEG realizasse o pagamento da pensão de forma integral à Maryana 

Cardoso Marques, sob pena de multa diária até o montante de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais.

À fl. 405, foi determinado que a requerida pagasse a integralidade dos 

valores devidos sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

 À fl. 408/411, foi juntado aos autos comprovante do depósito em juízo dos 

valores devidos.

 Inconformada com a decisão que determinou o pagamento, a requerida 

PREBEG interpôs agravo de instrumento, conforme fls. 415/433. O qual 

não foi conhecido, conforme decisão monocrática de fls. 440/442.

Portanto, tendo em vista que os valores depositados nos autos são 

relativos à decisão que deferiu a liminar quanto ao pagamento da pensão 

em favor de Maryana Cardoso Marques, defiro a expedição do alvará, 

com a consequente transferência dos valores vinculados aos autos, 

conforme requerido a fl. 453/454.

 Antes do levantamento de depósito judicial, atentem-se para o Provimento 

nº 68, de 03 de maio de 2018 do Conselho Nacional de Justiça, o qual 

dispõe que deverá ser intimada a porte contraria para, querendo, 

apresentar impugnação ou recurso. Podendo ser levantado o valor 

apenas o transcurso do prazo de 02 (dois) dias úteis do esgotamento do 

prazo para recurso.

Quanto ao pedido do pagamento da multa fixada, consigno que a parte 

autora deverá trazer o demonstrativo do cálculo com a incidência da 

porcentagem e da multa requerida.

Intime-se pessoalmente a parte autora acerca da decisão.

Após, certifiquem-se acerca da citação do requerido Flávio Gomes 

Marques.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 212558 Nr: 10990-36.2015.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almerinda Farias Devigili

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alinny Farias Devigili

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Indyara Winter Cavalcante - 

OAB:MT 16.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 
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intimação do patrono do requerente, para que comprove nos autos o 

recolhimento dos valores referente à autenticação das 14 (quatorze) 

cópias que instruem a carta de adjudicação, conforme exigido pelo CRI 

local, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 225697 Nr: 6300-27.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Versatti Comércio de Forros Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 6300-27.2016.811.0004 – CÓDIGO Nº 225697

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

BANCO BRADESCO S/A em face de VERSATTI COMÉRCIO DE FORROS 

LTDA ME.

 Conforme se extrai dos autos, consta despacho abrindo vistas ao 

Requerente para que efetuasse o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça, às fls. 58.

 Destarte, a parte requerente quedou-se inerte, transcorrendo o prazo 

determinado para efetuar o pagamento, sem a manifestação esperada, 

como consta na certidão de fls. 60. Ressalta-se que deixar de promover 

os atos e diligências incumbidas a parte autora de uma ação judicial, 

abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, é motivo de extinção do 

processo, como prevê o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE a Requerente, 

por meio de seu procurador, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

nos autos a respeito do que se informa à fl. 60, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito, conforme preceitua o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 23 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 164103 Nr: 5816-51.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Fernando Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, Willian 

Yamamura - OAB:17.564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da 

devolução da carta de citação de fls. 179, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 205413 Nr: 6826-28.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aluízio Ribeiro dos Santos, Luzia Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosinery Cruz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 205413

Vistos.

INTIME-SE a parte autora para se manifestar, em 10 (dez) dias, 

requerendo o que reputar adequado para o prosseguimento da ação.

Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 12 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 20122 Nr: 600-32.2000.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO EDUCACIONAL DO CENTRO OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daphnis Oliveira - OAB:MT 

1004

 CÓDIGO 20122

Vistos.

Tendo em vista o trânsito em julgado, ao arquivo.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 10 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 164745 Nr: 6588-14.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Modas Intímas Tres S Ltda, Sidney 

Sousa Costa, Terezinha da Silva e Souza Costa, Sirney da Silva Costa, 

Svetlana da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 6588-14.2012.811.0004 – CÓDIGO Nº 164745

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de COMERCIAL MODAS INTÍMAS TRÊS S 

LTDA, SIDNEY SOUSA COSTA, TEREZINHA DA SILVA E SOUZA COSTA, 

SVETLANA DA SILVA COSTA e SIRNEY DA SILVA COSTA.

Conforme se extrai dos autos, á fl. 36, consta decisão interlocutória 

deferindo parcialmente o pedido da parte exequente, determinando a 

suspensão do feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, visto o período 

transcorrido desde a data do requerimento.

 Destarte, decorrido o prazo da suspensão dos autos, a parte exequente 

quedou-se inerte como consta na certidão de fls. 38. Ressalta-se que 

deixar de promover os atos e diligências incumbidas a parte autora de uma 

ação judicial, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, é motivo 

de extinção do processo, como prevê o artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Para todo efeito, INTIME-SE o exequente, pessoalmente, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar nos autos a respeito da certidão, à fl. 38.

 Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 09 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 204655 Nr: 6407-08.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Poliana Luzia da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fran Karlos de Oliveira - 

OAB:21.222 OAB/MT, Krislian Layson de Oliveira - OAB:, Valéria 

Graciano dos Santos Franzão - OAB:37.505

 Processo nº 6407-08.2015.811.0004 – Código 204655

Vistos.

 Tratam-se de embargos de declaração com efeitos modificativos 

propostos por POLIANA LUZIA DA SILVA OLIVEIRA em face da decisão 
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de fls. 148/150.

Alega a embargante, em apertada síntese, que houve obscuridade e erro 

material na referida decisão, haja vista que o M.M. Juiz não observou com 

afinco o fato de que a embargante não foi pessoalmente intimada e 

também não analisou todo o mérito alegado na inicial de modo contundente, 

devendo, portanto, ser arquivado o processo e o automóvel restituído a 

autora da presente.

 É o relatório necessário.

Os embargos declaratórios não devem ser conhecidos.

A legislação procedimental estatui que os embargos de declaração têm 

por objetivo aclarar questões referentes a ambiguidade, contradição, 

obscuridade, ou ainda, suprir omissão sobre tema de pronunciamento 

obrigatório.

Entretanto, devem ser opostos, no prazo de 05 (cinco) dias, em petição 

dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou 

omissão, e não se sujeitam a preparo, conforme art. 1.023 do Código de 

Processo Civil.

 No caso, a embargante opôs os embargos no dia 06 de março de 2018, 

05 (cinco) dias úteis depois do prazo máximo estabelecido. Dessa forma, 

os Embargos de Declaração, de fls. 152/156, são intempestivos, uma vez 

que as partes foram intimadas da referida sentença de fls. 148/150 

através do DJE n° 10200, publicado no dia 20 de fevereiro de 2018.

Diante do exposto, ante a intempestividade, NÃO O CONHEÇO e mantenho 

a decisão embargada por seus próprios fundamentos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências. Expeça-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 24 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 195496 Nr: 821-87.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMC, NdAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402, Halaiany Figueiredo Silva - OAB:MT 17.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Processo n. 821-87.2015.811.0004

 CERTIFICO que, a audiência designada para a data de 25 de maio de 

2018, não se realizou tendo em vista a suspensão do expediente no 

Âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em razão da greve 

geral dos caminhoneiros, conforme teor da Portaria N. 

724/2018-DGTJ-PRES.

 Disso dou fé.

 Barra do Garças, 29/05/2018

 Telma Maria de Farias Salamoni

 Gestora Judicial do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 247371 Nr: 4498-57.2017.811.0004

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luceni Ferreira de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Oliveira Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 247371

Vistos.

Tendo em vista que se trata de ação na qual supostamente serão 

percebidos valores econômicos pela parte autora, postergo o pagamento 

das custas processuais para o final do processo.

 Quanto ao pedido de apensamento destes autos aos de código 174209, 

somente é cabível em hipóteses expressamente previstas em lei, além de 

que aqueles já se encontram arquivados. Sendo assim, indefiro o pedido 

de apensamento.

Cite a parte requerida e a intime para audiência de conciliação/mediação 

que designo para o dia 14 de agosto de 2018, às 07h30min (MT), na qual 

as partes deverão se fazer acompanhadas de seus advogados, sendo 

que a ausência injustificada de qualquer destas acarretará a aplicação de 

multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 25 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 245491 Nr: 3192-53.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA RIO TAPIRAPE LTDA ME, 

Antônio Carlos Bortolaia, Antonio José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para que, no prazo de 05 dias, 

efetue o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

36,00 (trinta e seis reais), através da Guia competente, a ser expedida 

junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), 

devendo juntar comprovante nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 248430 Nr: 5176-72.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YVV, SPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023

 CÓDIGO 248430

Vistos.

Trata-se de ação com pedido de alimentos e regulamentação de guarda 

proposta pela por Yasmin Valadão Veríssimo, representada pela genitora 

Silvia Pereira Valadão, em desfavor de Vilmar Verissímo da Silva Júnior, 

qualificados nos autos.

A audiência de conciliação/mediação restou frustrada (fls.34).

Veio aos autos Relatório de Estudo Psicológico e Relatório de Estudo 

Social às fls. 57/60 e 61/64, respectivamente.

Em vista dos autos, o Ministério Público verificou a necessidade de 

realização da audiência de instrutória por não comportar resolução de 

mérito antecipada, momento em que o lastro probatório apresentado pelas 

partes deve ser colhido e devidamente apreciado.

 É o relatório.

 Ante a necessidade de se determinar o ponto controvertido da demanda, 

FIXO a controvérsia quanto a capacidade contributiva do réu e a 

necessidade do autor, visando a equidade do binômio necessidade do 

requerente e possibilidade do requerido, bem como a regulamentação de 

guarda e visitas.

Assim, acolhendo a manifestação ministerial, nos termos do art. 357, 

inciso V, do Código de Processo Civil, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 27 de agosto de 2018, às 15h00min (MT).

INTIMEM-SE as partes para comparecerem ao ato designado, na data e 

horário acima especificados, advertindo-as da oportunidade em 

apresentar alguma questão de mérito ainda não discutida.

INTIME-SE o Ministério Público, atuando este como fiscal da ordem jurídica 

e dos interesses dos incapazes.

 Ademais, proceda-se o desentranhamento das petições de folhas 72/78 e 

encaminhe ao cartório distribuidor para processamento em autos 

apartados, na forma do §1º do artigo 531 do Código de Processo Civil.
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Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 25 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 168465 Nr: 102-76.2013.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Gehm, Valdeni da Cruz Siva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá - Cooperativa de Serviço 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Francisco Coleta - 

OAB:MT/9.172-B, Joaquim Felipe Spadoni - OAB:Oab/MT 6.197, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT, JOSE EDUARDO 

POLISEL GONÇALVES - OAB:12009

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Nos termos do artigo 523 e 

seguintes do Código de Processo Civil, intime o executado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 188175 Nr: 8815-06.2014.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Soubhia e Cia Ltda, Feres Soubhia Filho, Marcio 

Aparecido Moreira Ferraz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lusdene Adorno Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Thiago Queiroz da Silva - OAB:16587/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Nos termos do artigo 523 e 

seguintes do Código de Processo Civil, intime o executado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 227595 Nr: 7430-52.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodobens Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Nos termos do artigo 523 e 

seguintes do Código de Processo Civil, intime o executado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 208679 Nr: 8680-57.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Versatti Comércio de Forros Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para que, no prazo de 05 dias, 

efetue o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

54,00 (cinquenta e quatro reais), através da Guia competente, a ser 

expedida junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166026 Nr: 8339-36.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDAL CHAGAS DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvestre Costa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Borges Andrade - 

OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorivaldo Cardoso - 

OAB:2091

 Código 166026

Vistos.

Intime a parte exequente para indicar a localidade dos veículos. Assim 

feito, sem necessidade de nova determinação, proceda-se a penhora e a 

avaliação.

No que tange ao bloqueio da matrícula do imóvel informado, conquanto o 

pedido encontre amparo em autorização normativa da Lei nº 6.015/73, não 

comporta acolhimento no caso em análise, pois não encontra previsão no 

Código de Processo Civil, atinente à fase executória.

Todavia, se desejar o exequente a penhora do referido bem, deverá trazer 

aos autos a sua matrícula atualizada.

Havendo a impossibilidade de realização da penhora do bem imóvel, 

venham os autos conclusos para análise do pedido de penhora dos 

semoventes.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 25 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166674 Nr: 9209-81.2012.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalino Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 Código 166674

Vistos.

Às fls. 174 veio aos autos cálculo apresentado pelo Contador Judicial, em 

razão de divergência daqueles demonstrados pelas partes. Reconheço, 

dessa forma, a insuficiência de depósito na importância de R$56,44 

(cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

Portanto, nos termos do artigo 523, §2º, do Código de Processo Civil, 

intime o executado para pagar a diferença apresentada pelo Contador 

Judicial, acrescida de multa de 10% (dez por cento) e honorários 

advocatícios, também fixados em 10% (dez por cento), seguindo-se a 

execução, em caso de não pagamento, com penhora e atos 

subsequentes.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 21 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 250356 Nr: 6458-48.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josimar Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Gonzalez Graciano, COOB - 

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO OLAVO BILAC, Olavo Bilac de Castilho 

Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:OAB/MT 16.747
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 CÓDIGO 250356

Vistos.

Intime as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem se 

pretendem produzir outras provas, justificando-as, sob pena de 

julgamento do feito no estado em que se encontra.

Após, conclusos para saneamento ou julgamento, se for o caso.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 21 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275389 Nr: 4350-12.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brunno Luânthony Pereira dos reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4350-12.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 275389

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

ASSOCIAÇÃO BARRAGARCENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ABEC em 

face de BRUNNO LUÂNTHONY PEREIRA DOS REIS.

Verificando os autos, identifico que a parte autora, emendando a inicial à 

fls. 29/38 e cumprindo a determinação do despacho retro, apresentou 

documentos que, na verdade, expõem sinais de capacidade financeira 

para os dispêndios judiciais. Isso porque os rendimentos tributáveis 

constantes nos demonstrativos dos resultados da empresa ora juntados, 

e a cópia do contrato social acostado, sugerem ganhos suficientes à 

quitação do débito devido, mostrando estar apta, portanto, a arcar com 

custas e despesas processuais pertinentes. Nesse sentido, INDEFIRO o 

pedido de benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 2º, 

do Código de Processo Civil.

Isto posto, INTIME-SE a exequente para quitar as custas iniciais, com 

fulcro no art. 82 do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da exordial, com consequente extinção do processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 21 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275396 Nr: 4357-04.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delson Rodrigues da Silva Neto, Neila Souza 

Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4357-04.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 275396

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

ASSOCIAÇÃO BARRAGARCENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ABEC em 

face de DELSON RODRIGUES DA SILVA NETO e de sua fiadora NEILA 

SOUZA AQUINO.

Verificando os autos, identifico que a parte autora, emendando a inicial à 

fls. 30/39 e cumprindo a determinação do despacho retro, apresentou 

documentos que, na verdade, expõem sinais de capacidade financeira 

para os dispêndios judiciais. Isso porque os rendimentos tributáveis 

constantes nos demonstrativos dos resultados da empresa ora juntados, 

e a cópia do contrato social acostado, sugerem ganhos suficientes à 

quitação do débito devido, mostrando estar apta, portanto, a arcar com 

custas e despesas processuais pertinentes. Nesse sentido, INDEFIRO o 

pedido de benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 2º, 

do Código de Processo Civil.

Isto posto, INTIME-SE a exequente para quitar as custas iniciais, com 

fulcro no art. 82 do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da exordial, com consequente extinção do processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 21 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275398 Nr: 4359-71.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvannewton Gomes Ribeiro, Maria Aparecida 

Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4359-71.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 275398

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

ASSOCIAÇÃO BARRAGARCENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ABEC em 

face de GILVANNEWTON GOMES RIBEIRO e de sua fiadora MARIA 

APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS.

Verificando os autos, identifico que a parte autora, emendando a inicial à 

fls. 31/40 e cumprindo a determinação do despacho retro, apresentou 

documentos que, na verdade, expõem sinais de capacidade financeira 

para os dispêndios judiciais. Isso porque os rendimentos tributáveis 

constantes nos demonstrativos dos resultados da empresa ora juntados, 

e a cópia do contrato social acostado, sugerem ganhos suficientes à 

quitação do débito devido, mostrando estar apta, portanto, a arcar com 

custas e despesas processuais pertinentes. Nesse sentido, INDEFIRO o 

pedido de benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 2º, 

do Código de Processo Civil.

Isto posto, INTIME-SE a exequente para quitar as custas iniciais, com 

fulcro no art. 82 do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da exordial, com consequente extinção do processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 21 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 15314 Nr: 2415-98.1999.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. MORAES COMÉRCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Luiz do Nascimento - 

OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 15314

Vistos.

Deferido o requerimento de fls.38 e realizada a busca de ativos em nome 

da empresa executada, via sistema BACENJUD, esta restou infrutífera, 

conforme comprovante anexo.

 Dessa forma, em face da ausência de bens, intime-se o exequente para 

se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, indicando bens passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento do feito.

 Intime-se.
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 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 18 de maio de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 179662 Nr: 1627-59.2014.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idicelda Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domiciano de Lana Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Paulo Gonsalves de 

Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 VISTOS.

1. Ciente do acórdão de fl. 184-vº, que negou provimento ao recurso de 

apelação interposto pelo requerido, mantendo a sentença de fls. 145/147.

 2. Intimem-se as partes, por intermédio de seus representantes, para no 

prazo de 10 (dez) dias, requererem o que entenderem de direito nos 

autos.

3. Após, volte-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 219304 Nr: 2377-90.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvonet Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERVA S A, BANCO ITAÚ S A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO CARDOSO TONHA - 

OAB:3573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT, Márcia Andréia Brunk de 

Bittencourt - OAB:MT 1.6043, Mariana de Castro Squinca Polizelli - 

OAB:SP 279.626

 Vistos.

Colha informações sobre a precatória expedida. Caso tenha se perdido ou 

não tenha sido enviada, envie-a.

 Tendo em conta a situação pela qual passa o país, notória a falta de 

combustível regular, com a finalidade de não dar brecha a alegações de 

cerceamento de provas, redesigno o ato para o dia 12 de junho de 2018, 

ás 17h30 min.

Saiu os presentes intimados.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 74933 Nr: 7968-48.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair de Jesus Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de informações acerca da existência de ativos financeiros 

em nome do executado, conforme extrato em anexo.

 Entretanto, considerando que o total encontrado sequer custeia as 

providências burocráticas do processo, desbloqueio o valor de R$19,73. 

Assim, reputo não haver valores consideráveis para bloqueio.

 Dessa forma, intime-se novamente o exequente para se manifestar, 

inclusive acerca da indisponibilidade realizada a fls.213/214, indicando 

bens passíveis de penhora ou requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 198908 Nr: 3062-34.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCBW, TVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHPW, AJW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

JUSTIÇA GRATUÍTA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3062-34.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Janaína Célia Bonfim Wehren e Tatiana Vieira Bonfim

EXECUTADO(A, S): Marcello Henrique Pereira Wehren, brasileiro, casado 

residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido.

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Marcello Henrique Pereira Wehren, Rg: 

2.881.346 SSP MT Filiação: Adolfo João Wehren e Regina Célia Pereira 

Wehren, data de nascimento: 06/08/1978, brasileiro(a), natural de Barra do 

garças-MT, casado(a), mecânico, Endereço: lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/04/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 17.362,34

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi penhorado via 

BACENJUD ativos financeiros existente em seu nome nos autos acima 

mencionados.

Barra do Garças - MT, 29 de maio de 2018.

Edinalva Lourenço Pereira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 225861 Nr: 6397-27.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura Vicunã Pereira da Silva, Antonio Joelcio 

Fernandes Barbosa, Odnilson Bordon, Silvana do Lago de Araujo, Rosana 

Miranda de Araujo, Gregorio Antonio da silva Filho, Luciana Rosa, 

Terezinha Damiati Rosa, Arnildo Camponogara, Ademil Cassemiro da Silva, 

José Ferino de Souza, Amarildo Batista Urizze

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT, RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - OAB:18060, 

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - OAB:OAB/MT8996

 Vistos.

Defiro o pedido de informações acerca da existência de ativos financeiros 

em nome do executado Ademil Casemiro da Silva, conforme extrato em 

anexo.

 Entretanto, considerando que o total encontrado sequer custeia as 

providências burocráticas do processo, desbloqueio o valor de R$10,89. 

Assim, reputo não haver valores consideráveis para bloqueio.

 Dessa forma, intime-se novamente o exequente para se manifestar, 

dando prosseguimento ao feito, bem como para que promova as 

diligências necessárias para citação do executados Odnilson Bordon e 

Amarildo Batista Urizze, possibilitando a análise do requerimento de 

penhora online em relação á estes.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 68639 Nr: 2130-27.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIO ARAÚJO ALVES COMÉRCIO - ME, Lúcio 

Araújo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 PROCESSO CÓD. 68639

EXECUÇÃO FISCAL

Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública Estadual em 

face de Lucio Araujo Alves.

Deferido o pedido de penhora online em contas em nome do executado, 

via sistema BACENJUD, houve bloqueio de valores parciais ao total da 

ordem inicial.

 Dessa forma, acerca do valor penhorado, digam as partes no prazo de 10 

(dez) dias.

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 09 de maio de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 158264 Nr: 10871-17.2011.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weliton Divino Sousa Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Furtado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adam Luiz Claudino de Brito 

- OAB:12193/MT, Alexandro Takishita Martins da Fonseca - OAB:MT 

12.203-A, Ana Paula André Da Mata - OAB:Oab/MT 10.521, Leonardo 

André da Mata - OAB:MT 9.126

 Vistos.

 Considerando que já há sentença com trânsito em julgado, bem como 

inexiste pedido a ser analisado por este juízo, com baixas e anotações de 

estilo, ao arquivo.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166314 Nr: 8743-87.2012.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Furtado da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welington Divino Souza Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, julgo procedentes 

os pedidos estampados na petição inicial, com fundamento no artigo 1228 

do Código Civil Brasileiro para imitir a parte autora na posse no imóvel 

descrito na petição inicial, mediante termo nos autos e via de 

conseqüência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, 

supedaneado no art. 487, I, Código de Processo Civil. Por fim, condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% do valor da causa, na forma do art. 98, §3º 

do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.P.R.I.C.Barra do Garças/MT, 10 de maio de 2018. Carlos Augusto 

FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276860 Nr: 5316-72.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augusto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

CITE-SE o Requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, em 

reconhecendo a existência da dívida descrita em título monitório, promova 

o pagamento correspondente, acrescido de honorários advocatícios 

equivalentes a 5% do valor atribuído à causa, caso em que ficará isento 

do pagamento das custas processuais.

 O Requerido poderá, ainda, reconhecer o crédito e requerer o 

parcelamento da dívida, das custas e dos honorários advocatícios, 

mediante entrada de 30% (trinta por cento) e o remanescente em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescido de correção monetária e juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês (art. 701, § 5º, do NCPC).

Alternativamente, pretendendo discutir a existência da dívida ou seu 

montante, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, o Requerido poderá opor 

embargos, que suspenderão a eficácia do mandado monitório (art. 702 e § 

4º do NCPC).

Não cumprido o mandado monitório, nem opostos embargos, será 

constituído de pleno direito o título executivo judicial, na forma do art. 701, 

§ 2º, do NCPC.

Cumpra-se. Cite-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277266 Nr: 5582-59.2018.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Marson do Nascimento, Thaís Marson do 

Nascimento, José Marcos Alves do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Econômica Federal da Comarca de Barra 

do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Alves do 

Nascimento - OAB:MT 14.040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIMEM os autores para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, conforme preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil, 

devendo acostar ao feito documento atualizado que seja hábil e útil a 

comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais no mesmo prazo, sob pena 

de indeferimento do pedido.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277209 Nr: 5546-17.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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INTIMEM os autores para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, conforme preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil, 

devendo acostar ao feito certidão de nascimento da menor, sob pena de 

indeferimento do pedido.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273463 Nr: 3251-07.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RB TRANSPORTES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTILO LOCAÇÃO DISTRIBUIDORA E 

COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA MARA BARTH SPALATTI - 

OAB:15243/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITE-SE o executado para que possam pagar, no prazo de 03 (três) dias, 

o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o (a) 

exequente não os tenha indicado, nos termos do artigo 829, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Constatando-se que não houve pagamento no prazo assinalado, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial 

de justiça, de tudo lavrando-se auto, com intimação dos executados, na 

forma do art. 841, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Os executados poderão oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, conforme dispõe o 

artigo 914, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do artigo 231 do mesmo diploma legal. Os embargos 

não terão efeito suspensivo.

No prazo a ser contado para os embargos, reconhecendo o crédito da (o) 

Exequente e, comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

da execução, poderão os executados requerer que seja admitido o 

pagamento do remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 

916 do Código de Processo Civil.

FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, os quais deverão ser arcados pelos executados. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269691 Nr: 802-76.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldemir A. Betini - ME, Aldemir Alves Bettini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é preciso efetiva 

comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com 

as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos.

Assim, considerando que a parta autora não logrou êxito em comprovar a 

hipossuficiência outrora alegada, indefiro a justiça gratuita.

Intime-se a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da mesma, emendar a Inicial, efetuando o recolhimento das 

custas processuais remanescentes.

Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Promovida a emenda, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276767 Nr: 5259-54.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nayara Mayara Magry Oliveira Arrais Silva - 

992.479.761-20

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio João Gerônimo Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 

21.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de requerimento de abertura de inventário do espólio do falecido 

João Gerônimo Gomes dos Santos, proposto por sua convivente Nayana 

Mayara Magry Oliveira Arrais Silva.

 Nomeio como inventariante a requerente Nayana Mayara Magry Oliveira 

Arrais Silva, que deverá ser intimada para prestar o compromisso em 05 

(cinco) dias e a apresentar as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes à prestação do compromisso, observando-se o artigo 617, 

parágrafo único, e artigo 620 do Código de Processo Civil.

Feitas as primeiras declarações, com cópia, CITEM-SE os herdeiros e os 

legatários e INTIMEM-SE as Fazendas Públicas, o Ministério Público, se 

houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver 

testamento. Os herdeiros e os legatários serão citados pelo correio, 

observando-se o disposto no art. 247 do Código de Processo Civil, 

devendo, ainda, ser publicado edital, nos termos art. 626, § 1º, do mesmo 

diploma legal.

 Concluídas as citações, ABRA-SE vista às partes, em cartório, e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem acerca das 

primeiras declarações, conforme preceitua o art. 627 do CPC. Após, 

venham-me conclusos para resolver eventual impugnação, como 

determina o § 1º do referido dispositivo, e, se for o caso, determinar a 

avaliação dos bens.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277062 Nr: 5453-54.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herick Bruno Mattos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de gratuidade da Justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do 

CPC.

Cite-se a requerida e intime-se o Requerente na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do CPC), a fim de que compareçam à audiência 

de conciliação a ser realizada em 09 de agosto de 2018, às 13h00min(MT) 

pelo Centro de Conciliação/Mediação desta Comarca, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a 

Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do CPC).

 Após, voltem-me conclusos.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 181543 Nr: 3384-88.2014.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Del Soldato Ferreira Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Cristina Moreira - 
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OAB:MT 16.365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão do trânsito em julgado da sentença confirmada em duplo grau 

de jurisdição, com fundamento no artigo 509 do CPC/2015, determino a 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA que deverá ser apurada observando-se o 

rito estabelecido no artigo 510, do CPC/2015, ante a natureza do objeto da 

liquidação.Nesses termos, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias apresentem pareceres/documentos elucidativos, de modo a 

sustentar o valor que entenderem devidos/indevidos, nos termos do artigo 

510 do CPC/2015. Dê-se ciência ao réu, pessoalmente, na pessoa do seu 

representante legal, por se tratar de ente público estadual.Por fim, deixo 

consignado que, quanto à parte autora, querendo, poderá complementar o 

pedido de folhas 206/217, instruindo-o com outros documentos e 

pareceres que entender pertinentes. Intimem-se. As providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275069 Nr: 4123-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesus Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Mirian Marques dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de requerimento de abertura de inventário do espólio da falecida, 

Mirian Marques dos Santos proposto por seu cônjuge Jesus Alves dos 

Santos.

 Nomeio como inventariante o requerente Jesus Alves dos Santos, que 

deverá ser intimada para prestar o compromisso em 05 (cinco) dias e a 

apresentar as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes à 

prestação do compromisso, observando-se o artigo 617, parágrafo único, 

e artigo 620 do Código de Processo Civil.

Feitas as primeiras declarações, com cópia, CITEM-SE os herdeiros e os 

legatários e INTIMEM-SE as Fazendas Públicas, o Ministério Público, se 

houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver 

testamento. Os herdeiros e os legatários serão citados pelo correio, 

observando-se o disposto no art. 247 do Código de Processo Civil, 

devendo, ainda, ser publicado edital, nos termos art. 626, § 1º, do mesmo 

diploma legal.

 Concluídas as citações, ABRA-SE vista às partes, em cartório, e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem acerca das 

primeiras declarações, conforme preceitua o art. 627 do CPC. Após, 

venham-me conclusos para resolver eventual impugnação, como 

determina o § 1º do referido dispositivo, e, se for o caso, determinar a 

avaliação dos bens.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273023 Nr: 2960-07.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magna Rodrigues dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grasielly Bessa Pereira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeaziel Victor Teixeira de Lima 

- OAB:19406- OAB/MT, LUIZ PAULO GONSALVES DE RESENDE - 

OAB:6.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é preciso efetiva 

comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com 

as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos.

Assim, considerando que a parta autora não logrou êxito em comprovar a 

hipossuficiência outrora alegada, indefiro a justiça gratuita.

Intime-se a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da mesma, emendar a Inicial, efetuando o recolhimento das 

custas processuais remanescentes.

Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Promovida a emenda, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270800 Nr: 1519-88.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO RODRIGUES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de gratuidade da Justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do 

CPC.

Cite-se a requerida e intime-se o Requerente na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do CPC), a fim de que compareçam à audiência 

de conciliação a ser realizada em 08 de agosto de 2018, às 08h30min(MT) 

pelo Centro de Conciliação/Mediação desta Comarca, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a 

Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do CPC).

 Após, voltem-me conclusos.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 179592 Nr: 1571-26.2014.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Corrêa Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO A. G. REALI - 

OAB:OAB/MT 8.838-A, Rodrigo Conrado Corrêa - OAB:GO 23.434, 

Yara Aparecida Corrêa Reali - OAB:MT 7.587-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Diante do exposto, consubstanciado na fundamentação supra, revogo a 

liminar outrora concedida e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES as 

pretensões contidas na inicial.CONDENO a parte Autora em Custas e 

Honorários Advocatícios que, ponderando a natureza da causa e o 

trabalho realizado pelo profissional, FIXO em 1.500,00 (três mil reais). Por 

fim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC.Após, o trânsito em julgado, proceda-se às 

baixas e anotações necessárias e ARQUIVE-SE com as cautelas de 

praxe.Expeça-se o necessário.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 14 de maio de 2018.CARLOS AUGUSTO 

FERRARIJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266600 Nr: 17118-04.2017.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luisa Dorta Marinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Bonfim Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 
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de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, HOMOLOGO, por sentença, com fundamento no art. 659 e 

seguintes do Código de Processo Civil, para que sejam produzidos seus 

jurídicos e legais efeitos, a partilha e pedido de adjudicação constante dos 

autos de arrolamento do bem deixado por Bonfim Pereira de Souza.Em 

consequência, tendo a homologação efeito de sentença, DECIDO o 

processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Depois de transitada em julgado a sentença de homologação, em 

atendimento ao que estabelece o artigo 659, parágrafo segundo, do 

Código de Processo Civil expeça-se a respectiva Carta de Adjudicação do 

bem deixado por Bonfim Pereira de Souza em favor de Luisa Dorta 

Marinho, ressalvado os direitos de terceiros.Após, arquivem-se os autos, 

com baixa na distribuição.Procedam-se às anotações pertinentes.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 183939 Nr: 5435-72.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LFMB, ACMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailda Lopes de Oliveira 

Olanda - OAB:MT 17.764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 153, proceda-se à intimação da parte 

autora pessoalmente, para no prazo de 10 (dez) dias se manifestar 

quanto à informação de quitação da dívida, bem como providenciar o 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Após, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 198108 Nr: 2557-43.2015.811.0004

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elen Carla da Silva Almeida Perreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): General Motors do Brasil Ltda, Diferente 

Distribuidora de Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, Roberta Lourenço Silva - OAB:20.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Augusto Soares da 

Silva Júnior - OAB:13034/MT, Linoir Lazzaretti Júnior - OAB:13.666, 

Oswaldo Pereira Cardoso Filho - OAB:5705/MT

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração proposto em face da sentença de 

fls. 151/152, sustentando o embargante a existência de contradição.

 É o relatório necessário.

De início, esclarece-se que, segundo a legislação procedimental, os 

embargos de declaração objetiva aclarar questões referentes à 

ambiguidade, contradição, obscuridade ou, ainda, suprir omissão sobre 

tema de pronunciamento obrigatório.

No caso em testilha, a embargante afirma a presença de contradição, 

porém o que se pretende, por vias transversas, é espécie de juízo de 

retratação da decisão embargada, o que torna inadequada a via eleita, já 

que a matéria tratada em sentença seguiu seu liame lógico, não 

aparentando ser, portanto, contraditória.

Logo, a reforma da sentença prolatada deve ser pleiteada através dos 

meios judiciais pertinentes ao caso, e não via embargos de declaração.

Diante do exposto, ante a ausência de hipótese de cabimento, REJEITO os 

embargos declaratórios interpostos pela embargante e mantenho a 

decisão embargada por seus próprios fundamentos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 214143 Nr: 11940-45.2015.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Energisa Mato Grosso S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:SP 217.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento 

do feito no estado em que se encontra.

Após, conclusos para saneamento ou julgamento, se for o caso.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 54864 Nr: 2354-33.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. M. Simões Paz de Oliveira, Patrícia Maria 

Simões Paz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 Vistos.

Sobre a petição de fls. 165/166, diga aos executados em 10 (dez) dias.

Após, conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 27258 Nr: 2081-59.2002.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olinda Rodrigues Moreira Lima, Edilson Barbosa Rios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlon Lopes Rios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025, Filipe Marcelo dos Santos Queiroz - 

OAB:MT-22580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025, Filipe Marcelo dos Santos Queiroz - 

OAB:MT-22580

 VISTOS.

Compulsando os autos denota-se a ausência de certidão negativa da 

Fazenda Pública Municipal, assim intime-se o requerente para no prazo de 

10 (dez) dias, acosta-la.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 243753 Nr: 1905-55.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Cesar Rodrigues Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO GONCALVES DOS 

REIS FILHO - OAB:44826

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Busca e Apreensão proposta por 

Banco Bradesco Financiamentos S/A, em face de Julio Cesar Rodrigues 

Moreira, devidamente qualificados nos autos.

Em manifestação de fls. 87/88, as partes informam que firmaram acordo 

por intermédio de seus advogados e pugnam pela homologação do mesmo 

para que produza efeitos legais.

É o sucinto relatório. Decido.

Conforme consta nos autos, as partes entabularam acordo e pleiteiam a 

homologação do mesmo. Face ao exposto, considerando a transação 

efetuada entre as partes, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos 
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acordados à fls. 87/88, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e 

legais e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas, conforme pactuado no acordo.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 256142 Nr: 10321-12.2017.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METG, Franceliane Angela Tezori, Werik de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lazaro Humberto Pinto de 

Farias - OAB:19888/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Designo nova data para a audiência de instrução e julgamento, a ser 

realizada no dia 03 agosto de 2018, às 13h00min (horário de MT).

Ademais, em razão de que hoje vigora em nosso ordenamento verdadeiro 

princípio constitucional processual, inserido pela Emenda Constitucional 

45, de se assegurar economia e celeridade por meio de tentativa da 

conciliação, saliento que com fulcro no art. 139, V do CPC, na mesma 

ocasião da audiência acima designada será oportunizada as partes nova 

tentativa de conciliação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 220595 Nr: 3180-73.2016.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRB, LGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Carla Venturine Esteves - OAB:MT 21.977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, Sidnei 

Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 VISTOS.

1. Ciente da decisão de fls. 181/185, que anulou a sentença de fls. 

109/110.

 2. Conforme determinado pelo douto Tribunal, INCLUA-SE a genitora da 

requerente no polo passivo da presente ação.

3. Promova-se a CITAÇÃO da mesma para que ofereça contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 

231 ambos do NCPC), sob pena de preclusão.

 Após, volte-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 255764 Nr: 10083-90.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Henrique Carvalho Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldo Nicolas Rojo Guizada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMIANE SHADAY GUNTHER 

DE CAMPOS - OAB:19.628/E, Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512

 VISTOS.

1. Ciente do acórdão de fls. 246, que ratificou a sentença de fls. 191/193.

 2. Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo para, em 

05 (cinco) dias, requererem o que entenderem de direito.

3. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178951 Nr: 984-04.2014.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleito Teodoro de Queiroz, Elaine Aparecida Rocha de 

Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aureliana Carvalho Ferreira - 

OAB:MT 16.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 VISTOS.

1. Ciente do acórdão de fl. 96-vº, que negou provimento ao recurso de 

apelação interposto pelos embargantes.

 2. Intimem-se as partes, por intermédio de seus representantes, para no 

prazo de 10 (dez) dias, requererem o que entenderem de direito nos 

autos.

3. Após, volte-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 234389 Nr: 12300-43.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloide dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:MT 

17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Ciente do acórdão de fls. 102-vº proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que desproveu a apelação interposta pela parte 

requerente.

2. Intime-se a parte autora quanto ao retorno dos autos a este juízo para, 

em 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

3. Nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 232997 Nr: 11210-97.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joyce Rosa Alencar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Barra do Garças - MT, 

Roberto Ângelo de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Ciente do acórdão de fls. 103 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que desproveu a apelação interposta pela parte 

requerente e ratificou a sentença de fls. 78/80.

2. Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo para, em 

05 (cinco) dias, requererem o que entenderem de direito.

3. Nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 243986 Nr: 2058-88.2017.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franco Rodrigues & Cia Ltda, Maria Aparecida Azevedo 

Franco Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Fazenda Pública 

Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clerismar Ferreira de Oliveira - 

OAB:MT 19.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Trata-se de ação em que a parte autora busca definição da base de 

cálculo, referente ao lançamento de ICMS sobre a circulação de energia 

elétrica e repetição do indébito tributário.

Em resumo, sustenta que os custos relativos ao uso do sistema de 

transmissão e distribuição da energia elétrica (TUST/TUSD), são 

relacionados às etapas anteriores ao efetivo consumo da energia e não 

podem integrar a base de cálculo do tributo em questão, estando limitada 

ao valor da mercadoria (a energia efetivamente consumida).

Embora este magistrado tenha adotado até esta data o entendimento 

majoritário agregado pela Súmula 166/STJ, onde reconhece que 'não 

constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de 

um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte’, a legalidade da 

inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (Tust) e da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição (Tusd) de energia elétrica na base de 

cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 

será definida pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento 

submetido ao rito dos recursos repetitivos.

A seção decidiu que serão julgados como repetitivos três recursos sobre 

o tema: o REsp 1.692.023, o REsp 1.699.851 e o EREsp 1.163.020. A 

proposta de afetação foi apresentada pelo ministro Herman Benjamin, que 

também determinou a suspensão em todo o território nacional dos 

processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a 

questão.

Assim, nos termos da decisão proferida pelo STJ SUSPENDO o presente 

feito pelo prazo máximo de 01 (um) ano, nos termos do art.313, V, a, do 

Código de Processo Civil, ou até julgamento recurso repetitivo para definir 

a tese a ser aplicada nesses casos.

Intimem-se.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 252155 Nr: 7778-36.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 VISTOS.

Intimem-se as partes a especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, justificando-as.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 256346 Nr: 10447-62.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana D'arc Dias de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Vinicius Camargo dos 

Santos - OAB:19899/O-MT, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos constam, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

acolhendo os presentes embargos de terceiro, por entender que ficou 

provada a propriedade da embargante em relação à motocicleta marca 

YAMAHA/FACTOR YBR 125E, placa NPL 1441 GO, ano 2011, cor preta, 

chassi n° 9C6KE1510B0010163, RENAVAM n° 00309010160, objeto de 

restrição nos autos em apenso. Sem condenação em custas processuais 

ou honorários advocatícios. Promovo a baixa da restrição realizada.Após, 

não havendo provocação das partes, arquive-se, com as baixas e 

anotações necessárias.Translade-se cópia da presente para os autos de 

execução em apenso.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 258064 Nr: 11511-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 VISTOS.

Intimem-se as partes a especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, justificando-as.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 243959 Nr: 2040-67.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVSS, SGSS, ARdS, NSSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Moraes Lopes - 

OAB:22612/MT, Marina de Sousa Araujo - OAB:21229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521

 VISTOS.

Designo nova data para a audiência de instrução e julgamento, a ser 

realizada no dia 07 de agosto de 2018, às 16h00min (horário de MT).

Ademais, em razão de que hoje vigora em nosso ordenamento verdadeiro 

princípio constitucional processual, inserido pela Emenda Constitucional 

45, de se assegurar economia e celeridade por meio de tentativa da 

conciliação, saliento que com fulcro no art. 139, V do CPC, na mesma 

ocasião da audiência acima designada será oportunizada as partes nova 

tentativa de conciliação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 185197 Nr: 6443-84.2014.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julia Martins de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romir Antônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Roberta Rockenbach 

Padilha - OAB:MT 18.109, Pollyana Soares Matos - OAB:MT 18.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 16.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito da demanda, na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e por 

conseguinte:ØDECLARO rescindido o contrato de aluguel celebrado entre 

as partes;ØCONDENO o requerido ROMIR ANTÔNIO DA SILVA ao 

pagamento do valor de R$ 7.463,92 (sete mil quatrocentos e sessenta e 

três reais e noventa e dois centavos) a título de aluguéis vencidos, 

acrescidos dos aluguéis vencidos até a data da desocupação, montante 

total que deverá ser corrigido monetariamente pelo IGPM, incidindo juros de 

mora de 1% ao mês, ambos a contar da data de vencimento de cada 
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aluguel, tendo em vista tratar-se de mora ex re (art. 397, 

CC/2002);ØCONDENO o requerido ao pagamento de R$38,49 (trinta e oito 

reais e quarenta e nove centavos), referente às faturas de serviço de 

água e esgoto, sobre as quais deverão incidir juros de mora desde a 

citação ocorrida e correção monetária desde a data dos efetivos 

pagamentos.17.Em razão da sucumbência do demandado, CONDENO-O no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

FIXO em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 98, §3º do 

CPC/2015.18.Em analogia ao que determina o art. 122 do CPP, decorrido o 

prazo de 90 (noventa) dias após o trânsito em julgado, não sendo 

reclamado os bens, fica autorizada a autora aliená-los, por iniciativa 

própria, devendo vir aos autos comprovante da alienação para fins de 

abatimento em eventual cumprimento de sentença. 19.Transitada em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.20.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.21.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 25 de abril de 2018.CARLOS 

AUGUSTO FERRARIJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 201149 Nr: 4463-68.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drogaria Maranata Ltda, Cleber Velozo 

Campos, Nildo Ambrósio Galdiano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clarissa Teloken - 

OAB:OAB/MT 20999, Tatiana Dias de Campos - OAB:OAB/MT 9.369

 PROCESSO CÓD. 201149

EXECUÇÃO FISCAL

Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública Estadual em 

face de Drogaria Maranata Ltda e outros.

Deferido o pedido de penhora online em contas em nome dos executados, 

via sistema BACENJUD, houve bloqueio de valores parciais ao total da 

ordem inicial.

 Dessa forma, acerca do valor penhorado, digam as partes no prazo de 10 

(dez) dias.

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 24 de abril de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 219114 Nr: 2252-25.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Márcio Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório de Registro Civil de Araguaiana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Silveira Rosa - OAB:OAB/MT 

17929

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 400, proceda-se à intimação do da parte 

autora, pessoalmente, para no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Após, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 222638 Nr: 4437-36.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido de fl. 88.

Promova-se a citação do executado, conforme requerido, observando os 

endereços fornecidos as fls. 88.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 242110 Nr: 780-52.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAF, IAF, EAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista as reiteradas tentativas de citação do requerido, defiro 

o pedido de fs. 53/54.

2. Promova-se a citação do Requerido Genival Fernandes, via edital, 

conforme o disposto no artigo 275 §2° do Código de Processo Civil, para 

em 15 (quinze) dias, apresentar o que entender de direito sob pena de 

extinção.

3. Transcorrido o prazo do edital, voltem-me conclusos.

Citem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266238 Nr: 16915-42.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: lucimer coelho de freites - 

OAB:33.001, Alline Ferreira dos Santos - OAB:35717/GO, claudinéia 

SANTOS PEREIRA - OAB:22376/go, daiele de faria ribeiro gonzaga - 

OAB:36.528 Go, fabiane gomes pereira - OAB:30.485 GO, JACÓ 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013A

 VISTOS.

Intimem-se as partes a especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, justificando-as.

Certifique-se a escrivania da existência do termo de substabelecimento e 

da carta de preposto citados no termo de audiência de conciliação às fls. 

25. Não constando tais documentos pendentes de juntada, intime-se ainda 

a parte requerida a apresenta-los.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 204237 Nr: 6212-23.2015.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSeC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 Vistos.

Sobre a petição de fls. 130/142, diga à requerente em 10 (dez) dias.
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Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 231667 Nr: 10224-46.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela Fazenda Pública Municipal 

em face de Guilherme Aparecido de Oliveira.

 Colhe-se dos autos que o executado não foi localizado para a realização 

da citação, conforme certidão de fl. 13.

Instado a se manifestar, o exequente requereu a citação por meio de 

edital, alegando ter esgotadas todas as tentativas de citação, fl. 15.

 Pois bem. O artigo 256 do Código de Processo Civil preceitua que a 

citação por edital será feita quanto desconhecido ou incerto o citando, 

quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o 

citando ou nos casos previsto em lei. Ainda, no parágrafo 3º do mesmo 

artigo, só será considerado ignorado ou incerto o local se infrutíferas as 

tentativas de sua localização.

Em ouras palavras, é requisito básico e imprescindível a tentativa de 

localização pessoal do réu por todas as formas. Dessa forma, somente 

depois de esgotadas todos os esforços no sentido da localização da parte 

requerida é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital, 

mormente em se tratando de execução de alimentos que poderá ensejar a 

prisão civil do executado.

No caso, foi realizada apenas uma diligência para a citação do requerido, 

não tendo a parte autora demonstrado ter esgotado todas as 

possibilidades para que se proceda a citação pessoal da parte ré.

Diante do exposto, indefiro, por ora, o pedido de citação por edital, uma 

vez que compete à parte autora promover a citação dos requeridos, 

conforme preceitua o artigo 240, §2º do Código de Processo Civil.

Intime-se o exequente para que diligencie no sentido de localizar outro 

endereço dos executados.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 253213 Nr: 8510-17.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRdS, LCRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 35, proceda-se à intimação do advogado da 

parte autora via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias se manifestar quanto 

às tentativas frustradas de citação, sob pena de extinção do feito.

Após, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 156489 Nr: 8779-66.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Manoel da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido de fl. 63.

Promova-se a citação do espólio do Executado, conforme requerido, 

observando os endereços fornecidos às fls. 63.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267774 Nr: 17859-44.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GASdO, NCCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido de fl. 25/26.

Expeça-se carta precatória para citação de intimação do requerido à 

Comarca de Aragarças, conforme pleiteado, observando os endereços 

fornecidos às fls. 25.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 248760 Nr: 5382-86.2017.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSMdCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido de fl. 44.

Expeça-se carta precatória para citação de intimação do requerido à 

Comarca de Rio Verde/GO, conforme pleiteado, observando os endereços 

fornecidos às fls. 44.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262907 Nr: 14814-32.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avelino José Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice de Araújo Ormenezi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intimem-se as partes a especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, justificando-as.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 7632 Nr: 3162-19.1997.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Med Engenharia e Construções Ltda, Ubaldino 

Rodrigues, Aldo Roberto Rezende Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA FERREIRA ARAUJO 

- OAB:20170/O, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:4336-A, DIVANIR 

MARCELO DE PIERI - OAB:5698-A, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:13984, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 DispositivoI – Rejeito a exceção de pré-executividade apresentada pelo 

executado.II – Expeça-se, em favor da exequente, o competente alvará 
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para levantamento dos valores bloqueados as fls. 163/172.III – Intime-se o 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, atualize o valor da dívida 

e indique bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito.IV – 

Sem a atualização do débito e indicação dos bens, suspenda-se o feito 

por 01 (um) ano, contados da data em que decorrer o prazo supra, 

período que será suspenso o prazo prescricional, art. 921, §1º do CPC.V 

– Findo o prazo de suspensão, intime-se o exequente para, em 10 (dez) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento 

definitivo e início da contagem do prazo prescricional, conforme art. 921, 

§2º e 4º do CPC.VI – Após o arquivamento definitivo e transcorrido o 

prazo prescricional de 03 anos, voltem-me para sentença.Barra do 

Garças, 21 de maio de 2018Carlos Augusto Ferrari Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 278471 Nr: 6319-62.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Carneiro Santos, Willian Fernandes Carneiro 

Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. H. Borges Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Meire Vieira de Carvalho 

Bessa - OAB:GO 50.235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de embargos de terceiro ajuizado por Rodrigo Carneiro Santos e 

Willian Fernandes Carneiro Filho, em face de C. H. Borges Me, 

representada por sua sócia Cleuza Helena Borges, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

 Pretendem os embargantes o reconhecimento de nulidade da penhora on 

line realizada em suas contas bancárias, das quais foram bloqueados 

quantias, nos autos de execução cód. 32678, em apenso, e 

consequentemente o desbloqueio destas, bem como a análise do excesso 

de execução.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário. Decido

Nos autos de execução em apenso, cód. 32678, fora apresentada 

exceção de pré-executividade pela empresa requerida alegando nulidade 

da penhora on line realizada nas contas dos sócios ante a ausência de 

deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da 

empresa Recomath – Comércio de Materiais Hospitalares e Medicamentos, 

bem como também fora alegado excesso de execução.

Assim, considerando que os pedidos são os mesmos em ambos os autos, 

bem como já fora proferida decisão nos autos de execução analisando os 

pedidos aqui requeridos, observo que houve perda do objeto nestes 

autos.

Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, 

do CPC/2015, porquanto verificada a perda do objeto da demanda.

Custas processuais já satisfeitas. Sem condenação em honorários 

advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 32678 Nr: 207-05.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. H. Borges Me, CLEUZA HELENA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECOMATH - COMÉRCIO DE MATERIAS 

HOSPITALARES E MEDICAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON AZOLINI - OAB:3094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BOSCO PERES - 

OAB:13451/GO

 Ante ao exposto, acolho a exceção de pré-executividade apresentada, e 

defiro o pedido de levantamento dos valores bloqueados em conta dos 

sócios Willian Fernandes Carneiro, Rodrigo Carneiro Santos e Willian 

Fernandes Carneiro Filho, ante a ausência de desconsideração da 

personalidade jurídica seguindo o procedimento previsto no artigo 133 e 

seguintes do CPC, sem prejuízo do autor requerer novo pedido 

desconsideração da personalidade jurídica dos sócios observando o rito 

do CPC.Remetam-se os autos ao contador judicial para a apuração do 

valor devido, observando a sentença de fls. 186/190.Realizado o cálculo, 

digam as partes em 05 (cinco) dias. Intimem-se as partes desta 

decisão.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 84526 Nr: 7669-37.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. de Freitas Neto, João Francisco de Freitas 

Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Durval Ribeiro de Gouveia 

Júnior - OAB:MT 12.664

 PROCESSO CÓD. 84526

EXECUÇÃO FISCAL

Vistos.

Deixo de determinar a expedição de alvará de levantamento requerida pelo 

autor, tendo em vista que o executado não fora intimado da penhora 

realizada a fls.116, conforme preceitua o artigo 854, §2º do Código de 

Processo Civil e artigo 12 da Lei 6.830/80.

 Quanto aos demais pedidos, realizada a busca de veículos em nome do 

executado, via sistema RENAJUD, esta restou infrutífera, conforme extrato 

anexo.

Já no tocante ao requerimento de pesquisa das últimas declarações de 

imposto de renda do devedor, indefiro-o, tendo em vista que os valores 

pleiteados na execução são desproporcionais ao sigilo 

constitucionalmente garantido.

 Sendo assim, intime-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca da penhora de fls.116.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, abra-se vista à exequente.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 21 de maio de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 182485 Nr: 4222-31.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutrivale - Indústria & Comércio de Raçoes 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido de suspensão pelo prazo de um (um) ano, o que faço com 

fulcro no artigo 40 da Lei 6.830/80.

Decorrido o prazo, certifique-se e abra-se vista à parte exequente para 

que se manifeste sobre o prosseguimento da execução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 196669 Nr: 1604-79.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maxi Revendedora de Bebidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. O. S. de Oliveira Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Barbosa Oliveira - 

OAB:24875/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 
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OAB:18.582 MT, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro 

Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O, Ricardo Borges Leão 

Júnior - OAB:19.113

 PROCESSO CÓD. 196669

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Vistos.

Defiro o pedido de informações acerca da existência de ativos financeiros 

em nome do executado, conforme extrato em anexo.

 Entretanto, considerando que o total encontrado sequer custeia as 

providências burocráticas do processo, desbloqueio o valor de R$16,56. 

Assim, reputo não haver valores consideráveis para bloqueio.

 Dessa forma, em face ausência de bens, intime-se a exequente para se 

manifestar dando prosseguimento ao feito, indicando bens passíveis de 

penhora ou requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 17 de maio de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272030 Nr: 2309-72.2018.811.0004

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADS, AFLdS, AVdS, MOIdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Em análise ao parecer ministerial de fls. 15/16, determino a realização de 

estudo psicossocial cabível ao caso, que deverá ser realizado pela equipe 

interprofissional deste juízo junto à residência dos tios maternos, bem 

como na residência dos genitores do infante, observando o endereço 

constantes nos autos.

 Proceda a intimação das profissionais, acerca da nomeação, bem como 

para realizar o estudo social, devendo apresentar relatório no prazo de 20 

(vinte) dias.

Com a apresentação do estudo psicossocial, remetam-se os autos ao 

Ministério Público para vistas.

Após, voltem-me para deliberar.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178414 Nr: 339-76.2014.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coracy Pereira Luiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 339-76.2014.811.0004 – Código nº 178414

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida por BANCO 

YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A em face de CORACY PEREIRA LUIZ.

Às fls. 36, em despacho proferido por este Juízo, determinou-se a emenda 

da inicial, no prazo legal de 10 (dez) dias, uma vez que a mesma carecia 

de documentos hábeis a comprovar a notificação da requerida.

Devidamente intimado, o autor requereu a dilação do prazo para 

apresentação do documento faltante, por duas vezes consecutivas, o que 

foi deferido.

 Decorrido o prazo pleiteado, e devidamente intimado para dar 

prosseguimento ao feito, conforme se vê na certidão de fls.48/49, o autor 

quedou-se inerte.

É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual civil dispõe em seu artigo 321 que verificando não 

estar a inicial devidamente instruída, de modo a preencher os requisitos 

previstos nos arts. 319 e 320 do CPC, determinará o juiz a emenda da 

exordial no prazo legal, indicando com precisão o que deve ser corrigido 

ou completado.

 Ressalta-se ainda que a ação de busca e apreensão, fundada no Decreto 

Lei nº 911/69, pressupõe a prévia constituição em mora do devedor, que 

pode ser realizada por protesto do título, efetivado somente após a 

intimação feita por carta registrada, recebida não necessariamente pelo 

devedor, conquanto deva ser recebida no endereço informado por este no 

contrato firmado entre as partes.

Pois bem, conforme se depreende dos autos, no despacho 

supramencionado foi determinada pela autoridade judiciária a 

comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial, o que não foi 

cumprido pelo requerente.

 Ora, tendo em vista que, à fls. 36, este Juízo já se manifestou no sentido 

de determinar a emenda da inicial, com fulcro no art. 321 do CPC, 

justamente pela ausência do necessário ao prosseguimento da ação, 

esperava-se que o requerente, intimado para tanto, promovesse o 

suplemento exigido, no prazo legal assinalado, o que não se constata nos 

autos.

Dispõe a lei, por meio do parágrafo único do artigo 321, do Código de 

Processo Civil, que, se determinada a emenda da inicial, a parte autora não 

cumpriu a diligência incumbida, o juiz indeferirá a petição. É o que se 

mostra imprescindível.

Isto posto, diante do não cumprimento da decisão judicial, quanto à 

necessária emenda da inicial no prazo legal, INDEFIRO a petição inicial, 

JULGANDO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 18 de maio de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 255798 Nr: 10100-29.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEMP CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de CASEMIRO ALVAREZ FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Carvalho Romero - 

OAB:69521/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VINICIUS VICENTIN 

PETRAFEZA - OAB:86850

 VISTOS.

Intime-se o requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o 

endereço dos herdeiros do requerido para a citação, sob pena de 

extinção.

 Após, nova conclusão.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 152139 Nr: 2735-31.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriel Limas Barcellos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 152139

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena em face de Adriel Limas Barcellos, 

nascido em 12.01.1989, ostentando as seguintes guias de execução 

penal:

a) Guia Provisória de fl. 06/06-v, estampando condenação à pena de 08 

(oito) anos, 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias de reclusão diante da 
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reforma da pena, excluindo o comportamento da vítima como influência na 

pena base, mantendo o regime inicial fechado, conforme acórdão de fls. 

374/376, por infração ao art. 157, §2°, inciso I, do Código Penal. Trânsito 

em julgado para o Ministério Público: 19.02.2015.

 b) Guia de fl. 80/80-v, estampando condenação à pena de 05 (cinco) 

anos e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial semiaberto, por 

infração ao art.157, §2°, incisos I e II, c/c art. 65, inciso III, alínea d, todos 

do Código Penal. Trânsito em julgado para o Ministério Público: 04.03.2011;

c) Guia de fl. 153/153-v, estampando condenação à pena de 01 (um) ano 

e 07 (sete) meses de reclusão, com regime inicial semiaberto, por infração 

aos art. 155, caput, art. 307, c/c art. 69 e art. 65, inciso III, alínea d, e art. 

61, inciso I, todos do Código Penal. Trânsito em julgado para o Ministério 

Público: 23.04.2012;

d) Guia Provisória de fl. 191/191-v, estampando condenação à pena de 01 

(um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, por infração ao 

art. 155, caput, do Código Penal. Trânsito em julgado para o Ministério 

Público: 19.02.2013;

e) Guia de fl. 225/225-v, estampando condenação à pena de 05 (cinco) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão, por infração ao art. 157, §2°, inciso 

I, do Código Penal. Trânsito em julgado para o Ministério Público: 

29.04.2013;

Conforme decisão de fls. 476/480-v, o reeducando foi progredido ao 

regime semiaberto, condicionado ao monitoramento eletrônico, consistente 

a utilização de tornozeleira eletrônica.

Noticiado o descumprimento de condições de cumprimento de pena no 

regime semiaberto, Adriel Lima Barcellos foi regredido cautelarmente ao 

regime fechado, expedindo mandado de prisão, devidamente cumprido na 

data de 19.01.2018.

Em decisão de fls. 547/548, decretou-se a regressão definitiva do 

reeducando.

É o breve relato.

2. Atualização das guias

 Compulsando os autos, verifico que o reeducando possui condenações 

por infração ao art. 157, §2°, inciso I, CP, pelo uso de arma branca, e, 

conforme Lei n. 13.654/2018, que revogou a causa de aumento de pena, 

presente no inciso I, do §2°, quando utilizada arma branca, promovo a 

reformulação da dosimetria das respectivas penas, nos termos do art. 2°, 

parágrafo único do Código Penal, obedecendo os seguintes termos.

2.1 – Guia de fl. 06/06-v: pelo juízo de condenação foi fixada a pena base 

em 05 (cinco) anos de reclusão. Na segunda fase, ponderou a agravante 

da reincidência com a atenuante consistente da confissão espontânea, 

prevalecendo a reincidência por conta da quantidade de crimes, 

aumentando a pena para 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão. 

Na terceira fase, avaliou a dosimetria, decorrente à circunstância de 

aumento de pena no mínimo legal em 1/3, em razão do emprego de arma 

branca e arma de fogo, aumento este que mantenho em razão da 

continuidade delitiva. Quando da denúncia, verifico a multiplicidade de 

condutas, onde, por quatro vezes o reeducando utilizou-se de arma 

branca para cometer o roubo, e, em uma situação, efetuou o ilícito penal 

na posse de uma arma de fogo. Nestes termos, reconhecendo a 

continuidade delitiva em relação ao crime, nos termos do art. 71, do Código 

Penal, aplica-se a pena mais grave, se resultadas de condutas diversas, 

pelo que, mantenho a dosimetria fixada a pena de 07 (sete) anos, 02 

(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, utilizando para fins de 

exasperação a fração de ¼, pela continuidade delitiva, elevando a pena 

para 09 (nove) anos e 10 (dez) dias de reclusão. Por fim, diante acórdão 

que readequou a pena base, fls. 374/376, diminuindo a pena base, pelo 

decote da avaliação negativa do comportamento da vítima, para 04 

(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, aumentando em 1/12 pela 

reincidência, e mantendo as demais frações, da causa de aumento e do 

concurso, resultando em 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias 

de reclusão, pena que não deve ser alterada pela superveniência de Lei. 

Nº 13.654/2018, já que, pela continuidade delitiva, tomou-se como padrão 

para incidência da fração da exasperação a maior pena, que é a 

decorrente do furto com emprego de arma de fogo.

2.2 – Guia de fl. 80/80-v: pelo juízo de condenação foi fixada a pena base 

em 04 (quatro) anos de reclusão, e, diante da existência de duas causas 

de aumento de pena, elevou-se em um ano e seis meses, fixando-se a 

pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Contudo, nos 

termos da Súmula 443, do STJ, é necessário a fundamentação concreta 

para o aumento na terceira fase, e, revogada a causa de aumento atinente 

ao uso de arma branca, pela Lei 13.654/2018, operando a retroatividade 

benéfica, elevo em 1/3 a pena base, resultando a pena de 05 (cinco) anos 

e 04 (quatro) meses de reclusão, pena que torno definitiva.

2.3 – Guia de fl. 225/225-v: pelo juízo da condenação, diante da 

compensação das circunstâncias legais da confissão espontânea e da 

reincidência, foi fixada a pena em 04 (quatro) anos de reclusão. Verifico 

que a única causa de aumento de pena consiste no uso de arma branca, 

inciso I, do §2°, do art. 157 do CP, pelo que, torno definitiva a pena de 04 

(quatro) anos de reclusão.

Deste modo, expeça-se cálculo de pena atualizado, atendendo as 

determinações acima expostas.

Acerca de carta manuscrita do reeducando, requerendo internação em 

clínica de reabilitação, entendo estar prejudicado por se tratar de ônus da 

própria parte.

3. Dispositivos

a) Expeça-se novo cálculo de pena, alterando a pena de 05 (cinco) anos e 

06 (seis) meses de reclusão, da guia de fl. 80/80-v, para 05 (cinco) anos 

e 04 (quatro) meses de reclusão.

b) Com o cálculo, vistas às partes.

c) Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 29.05.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 179542 Nr: 1525-37.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilquiciley Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Decisão

Autos nº 179542

1. Trata-se de ação penal, distribuída em desfavor de Wilquiciley Pereira 

da Silva, nascido em 12.09.1990, filho de Zilma da Silva Pereira com 

endereço indicado na Rua Antônio João, n°27, Bairro Morar Melhor no 

Município de Ribeirãozinho/MT, imputando-lhe a infração do art. 217-A, do 

Código Penal, observando-se o art.1°, inc. VI, da Lei 8.072/90.

2. Sobreveio condenação (fls. 109-119), à pena de 08 (oito) anos de 

reclusão, em regime inicial semiaberto, com direito de recorrer em 

liberdade.

3. Verifico termo de apelação do réu em fl.121/122.

4. Intime-se a defesa técnica, para apresentar razões.

5. Após, ao Ministério Público, para contrarrazões.

 6. Em seguida, ao Egrégio TJMT.

7. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 29.05.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 208390 Nr: 8556-74.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gedeon Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Sentença

Autos de cód. 208390

Trata-se de executivo de pena, em desfavor de Gedeon Silva Souza, 

nascido em 22/08/1988, filho de Maria de Fátima Silva Souza e Antonio 

Alvino de Souza, condenado à pena corpórea de 03 (três) meses de 

detenção em regime aberto, pelo delito tipificado no art. 129, § 9º do 

Código Penal.

Em fls. 25/30 é apresentada sentença que julga procedente a denúncia, 

pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9º, CP, e torna definitiva a 

pena de 03 (três) meses de detenção, concedendo, ainda, a suspensão 

condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos nos termos do art. 77 e 

seguintes do Código Penal.

Em fl. 31/35, consta a apelação, em que a defesa pugna pela aplicação da 
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atenuante da confissão espontânea, bem como a da maioridade, ainda que 

a pena base tenha sido fixada em seu mínimo legal. No acórdão de fl. 35 a 

apelação foi negada.

Em 13/04/2011, foi realizada a audiência admonitória para fixar as 

condições impostas para o cumprimento da suspensão condicional do 

processo, sendo elas: durante o primeiro ano da suspensão condicional 

do processo, o reeducando deverá submeter-se à limitação de fim de 

semana, em prisão domiciliar; e comparecer mensalmente perante este 

juízo, a fim de informar e justificar suas atividades.

Em fl. 45, consta que o reeducando não estava cumprindo as condições 

estabelecidas, uma vez que não estava comparecendo mensalmente em 

juízo, intimando o réu para justificar o ocorrido e caso não fosse 

encontrado no último endereço informado nos autos que fosse realizada a 

intimação por edital com prazo de 30 (trinta) dias.

Não sendo intimado pessoalmente e após transcorrido o prazo da 

intimação por edital sem o comparecimento do réu, foi dado vistas ao 

Ministério Público para manifestação.

O Ministério Público em fl. 52, diante do descumprimento da condição de 

comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, solicitou a revogação da 

suspensão condicional do processo imposta ao reeducando e 

considerando que o mesmo se encontrava em lugar incerto e não sabido, 

solicitou ainda a expedição de mandado de prisão.

Em decisão de fl. 53 é acolhido o requerido pelo Ministério Público, 

revogando o benefício da suspensão condicional do processo e 

determinando a expedição do mandado de prisão.

A Defensoria Pública em fl. 58 requer a designação de audiência de 

justificação após o cumprimento do mandado de prisão.

Em 16.07.2015 na cidade de Torixoréu-MT, conforme termo de fl. 61-v, foi 

dado cumprimento ao mandado de prisão expedido pela MM. Juiz de Direito 

da Segunda Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina-MT, referente 

aos autos de código nº 25780. O réu foi informando sobre o mandado em 

aberto e ciente do cumprimento do mesmo, bem como que permaneceria 

na Cadeia Pública de Barra do Garças-MT.

O Ministério Público em fl. 63 pugnou pela remessa do executivo de pena 

para a Comarca de Barra do Garças-MT, visto que o reeducando se 

encontrava preso nesta. Em fl. 64 o MM. Juiz acompanha o parecer 

ministerial.

Em fls. 68/69 o Ministério Público relata que o motivo da prisão foi por o 

reeducando se encontrar em lugar incerto e não sabido e o reeducando 

juntou comprovante de endereço conforme fl. 66-v requereu que o 

reeducando fosse posto em liberdade e fosse realizada a remessa do 

executivo de pena a Comarca de Barra do Garças. Em fl. 70/70-v 

acompanhado o parecer ministerial, foi expedido carta precatória para o 

cumprimento do alvará de soltura e a remessa do executivo de pena.

Após posto em liberdade, foi designada audiência de justificação. Em 

19.11.2015, foi realizada a audiência de justificação (fl. 82), sem a 

presença do réu, por não ter sido possível intima-lo, conforme certidão de 

fl. 81-v.

Em certidão de fl. 82 é informado que o reeducando compareceu em 

cartório para cumprir as condições impostas pelo benefício concedido, 

nos termos da decisão proferida nos autos de execução penal, na 

oportunidade, ainda atualizou o endereço e telefone.

Apresentada a justificativa de falta do comparecimento mensal no mês de 

setembro do ano de 2017 pela Defensoria Pública e fl. 100/101, o 

Ministério Público em fl. 103/104 manifesta pelo acolhimento da supracitada 

justificativa, descontando-se o período que o mesmo deixou de 

comparecer em juízo.

Diante disto, acompanho o requerido pelo Ministério Público.

Em análise a ficha de comparecimento mensal, verifica-se que o 

reeducando cumpriu os dois anos das condições impostas para a 

suspensão condicional do processo, mediante 24 (vinte e quatro) 

comparecimentos em juízo, não tendo nenhuma notificação de que tenha 

descumprido a condição de limitação dos fins de semana em prisão 

domiciliar, diante de tal análise, declaro extinta a pena pelo seu 

cumprimento integral. Arquive-se.

 Barra do Garças, 29.05.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 277328 Nr: 5616-34.2018.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leobino Nascimento de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Marcelo dos Santos 

Queiroz - OAB:MT 22.580

 Decisão

Autos cód. 277328

 Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito lavrado em desfavor de 

Leobino Nascimento de Oliveira, imputando-lhe conduta que se amolda à 

hipótese típica do art. 35, inciso II, art. 34, parágrafo único, inciso II da Lei 

n° 9.605/98, c/c art. 147, caput, e art. 330, caput, do Código Penal, 

perpetrado em 10.05.2018, conforme aferição da Autoridade Policial.

 Nos termos do art. 78, II, “a”, do Código de Processo Penal, distribua-se 

os presentes autos à Terceira Vara Cível, competente, cumulativamente, 

para julgar os crimes ambientais.

 Cumpra-se.

Barra do Garças, 10.05.2018

 Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210275 Nr: 9709-45.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clarice Rocha da Conceição, Deolina Santos 

Conceição, Naiara Ribeiro Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLARICE ROCHA DA CONCEIÇÃO, Rg: 

6428936, Filiação: Naiza Santos Conceição e João Rosa Conceição, data 

de nascimento: 23/01/1987, brasileiro(a), natural de Maracaçume-MA, 

solteiro(a), vendedora ambulante, atualmente em local incerto e não sabido 

DEOLINA SANTOS CONCEIÇÃO, Rg: 17792032001-6, Filiação: Naiza 

Santos Conceição e José da Conceição, data de nascimento: 12/11/1967, 

brasileiro(a), natural de Olha D'água das Cunhas-MA, solteiro(a), vendeora 

ambulante e atualmente em local incerto e não sabido NAIARA RIBEIRO 

LIMA, Rg: 040349252010-6, Filiação: Antonia de Sousa Ribeiro e Geraldo 

Ferreira Lima, data de nascimento: 14/05/1993, brasileiro(a), natural de 

Olho D'água das Cunhas-MA, solteiro(a), vendedora ambulante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciadas no art. 171 c/c 71 do Código Penal 

Brasileiro.

Despacho: DecisãoAutos 210275 1)Expeça-se citação por edital conforme 

requerido pelo Ministério Público, em parecer de fl. 94.2)Cumpra-se.Barra 

do Garças, 23.02.2018Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danilo Jardim Lopes, 

digitei.

Barra do Garças, 22 de maio de 2018

Adriana Antônia de Rezende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234031 Nr: 12041-48.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Val de Oliveira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RUBENS VAL DE OLIVEIRA JÚNIOR, Cpf: 

468.752.631-49, Rg: 890.573, Filiação: Rubens Val de Oliveira e Magda 

Aparecida Val de Oliveira, data de nascimento: 21/01/1977, brasileiro(a), 

natural de Uberlândia-MG, solteiro(a), professor afastado, Telefone 

98112-4074/9221-0944. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado no art. 155, caput, do Código Penal.

Despacho: Cite-se o réu por edital.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danilo Jardim Lopes, 

digitei.

Barra do Garças, 22 de maio de 2018

Adriana Antônia de Rezende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211396 Nr: 10321-80.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edervaldo Cunha de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDERVALDO CUNHA DE OLIVEIRA, Cpf: 

04311158505, Rg: 098.474.359-6, Filiação: Francelina Alves da Cunha e 

Ezir Alves de Oliveira, data de nascimento: 24/09/1981, brasileiro(a), 

natural de Riachão das Neves-BA, solteiro(a), operador de máquinas, 

Telefone 66 9221-5199. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado no art. 180, Caput, do Código Penal.

Despacho: Cite-se o réu por edital.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danilo Jardim Lopes, 

digitei.

Barra do Garças, 17 de maio de 2018

Adriana Antônia de Rezende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227616 Nr: 7442-66.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jadson Guilherme de Souza Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JADSON GUILHERME DE SOUZA LOPES, 

Cpf: 05869139120, Filiação: Claudineia de Souza Medeiros e Joades 

Francisco Lopes, data de nascimento: 01/04/1995, brasileiro(a), natural de 

Barra do Garças-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 9.9281-6429. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado no art. 157, §, 2º. I, do CP.

Despacho: Cite-se o réu por edital.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danilo Jardim Lopes, 

digitei.

Barra do Garças, 17 de maio de 2018

Adriana Antônia de Rezende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250247 Nr: 6373-62.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Júnio Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FÁBIO JÚNIO VIEIRA DOS SANTOS, Rg: 

2648209-6, Filiação: Lourdes Vieira dos Santos, data de nascimento: 

02/05/1984, brasileiro(a), natural de Jataí-GO, solteiro(a), 

servente/lavrador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03.

Despacho: DecisãoAutos 250247 1)Expeça-se citação por edital conforme 

requerido pelo Ministério Público, em parecer de fl. 71 - 

v.2)Cumpra-se.Barra do Garças, 23.02.2018Douglas Bernardes 

RomãoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danilo Jardim Lopes, 

digitei.

Barra do Garças, 17 de maio de 2018

Adriana Antônia de Rezende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198667 Nr: 2923-82.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Francisco Trindade, Elias Pereira de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIAS PEREIRA DE OLIVEIRA, Cpf: 

02243309181, Rg: 17644364, Filiação: Arlinda Pereira de Oliveira e Vilmar 

Pereira Fialho, data de nascimento: 03/08/1985, brasileiro(a), natural de 

Barra do Garças-MT, casado(a), pintor, Telefone 9237-1912. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado no art. 180, caput, do Código Penal.

Despacho: 1.Cite-se o réu Elias Pereira de Oliveira por edital, conforme 

parecer ministerial de fl. 91.2.Quanto ao réu Josimar Fracisco Trindade, 

intime-se-o para regular e imediato comparecimento bimestral em juízo e 
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para que inicie imediatamente o pagamento da prestação pecuniária 

(fl.86-87), advertindo-o que, em caso de reiteração do descumprimento, a 

suspensão condicional do processo poderá ser revogada, conforme 

parecer ministerial de fl.91.3.Determino a prorrogação do período de prova 

correspondente ao período do descumprimento.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danilo Jardim Lopes, 

digitei.

Barra do Garças, 17 de maio de 2018

Adriana Antônia de Rezende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240198 Nr: 16410-85.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lurdes Clara Lucena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA DE LURDES CLARA LUCENA, Cpf: 

53553446153, Rg: 859642, Filiação: Antonia Lucena da Silva e Cicero Laro 

da Silva, data de nascimento: 10/03/1973, brasileiro(a), natural de São 

Felix do Araguaia-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 9.8461-6098. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciada art. 306, c/c art. 298, inc. III, ambos do CTB.

Despacho: DecisãoAutos 240198 1)Expeça-se citação por edital conforme 

requerido pelo Ministério Público, em parecer de fl. 63.2)Cumpra-se.Barra 

do Garças, 23.02.2018Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danilo Jardim Lopes, 

digitei.

Barra do Garças, 22 de maio de 2018

Adriana Antônia de Rezende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227615 Nr: 7441-81.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Val de Oliveira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RUBENS VAL DE OLIVEIRA JÚNIOR, Cpf: 

468.752.631-49, Rg: 890.573, Filiação: Rubens Val de Oliveira e Magda 

Aparecida Val de Oliveira, data de nascimento: 21/01/1977, brasileiro(a), 

natural de Uberlândia-MG, solteiro(a), professor afastado, Telefone 

98112-4074/9221-0944. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado no art. 155, caput, c/c art. 14, inc II, ambos 

do Código Penal Brasileiro.

Despacho: Cite-se o réu por edital.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danilo Jardim Lopes, 

digitei.

Barra do Garças, 22 de maio de 2018

Adriana Antônia de Rezende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208571 Nr: 8619-02.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Oliveira Rosa, Willian Soares Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILLIAN SOARES GOMES, Filiação: 

Josefa Francisco Gomes e Juaci Soares Gomes, data de nascimento: 

20/09/1981, brasileiro(a), natural de Palmeropolis-TO, solteiro(a), pedreiro, 

Telefone 9282-2491. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado no art. 243 da Lei nº 8.069/90.

Despacho: 1.Aguarde-se a resposta do oficio de fl. 276.2.Cite-se o réu 

Willian Soares Gomes por edital conforme parecer ministerial de fl. 281.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danilo Jardim Lopes, 

digitei.

Barra do Garças, 22 de maio de 2018

Adriana Antônia de Rezende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222631 Nr: 4430-44.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Junior Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEX JUNIOR OLIVEIRA SILVA, Filiação: 

Lucilene Oliveira Luz e Jaime Sardinha da Silva, data de nascimento: 

06/02/1996, brasileiro(a), natural de Aragarças-GO, convivente, 

marceneiro, Telefone 66 9202-6421. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado no art. 155, § e § 4º, I, c/c art. 14, II, ambos 

do Código Penal.

Despacho: DecisãoAutos de cód. 2226311.Expeça-se citação por edital 

conforme requerido pelo Ministério Público em fl. 77-v.2.Cumpra-se.Barra 

do Garças, 20.03.2018Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danilo Jardim Lopes, 

digitei.

Barra do Garças, 22 de maio de 2018

Adriana Antônia de Rezende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214219 Nr: 11976-87.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estênio Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESTÊNIO RODRIGUES DE SOUZA, Cpf: 

96632950159, Rg: 1.690.511-3, Filiação: Lauri José de Souza e Maria 

Divina Rodrigues de Souza, data de nascimento: 03/05/1980, brasileiro(a), 

natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), motorista/operador de 

máquinas, Telefone 9 9239-4441. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado no art. 168, caput, do Código Penal.

Despacho: DecisãoAutos de cód.214219 1.Ante a petição ministerial de 

fls. 89, cite-se o réu por edital nos termos do artigo 361 do 

CPP.2.Intime-se. 3.Cumpra-se.Barrado Garças- MT, 7.3.2018Douglas 

Bernardes RomãoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danilo Jardim Lopes, 

digitei.

Barra do Garças, 23 de maio de 2018

Adriana Antônia de Rezende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202961 Nr: 5464-88.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Miguel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEONARDO MIGUEL DA SILVA, Cpf: 

85296074149, Rg: 3438032-6427650, Filiação: Leila Maria da Silva, data de 

nascimento: 29/10/1978, brasileiro(a), natural de Goiânia-GO, solteiro(a), 

vendedor, Telefone 66 9.8413-5001. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado no art. 171, caput, c/c art. 69 ambos do 

Código Penal.

Despacho: 1 . Cite-se o acusado Leonardo Miguel da Silva, por edital, 

conforme os termos do art. 361, do Código de Processo Penal.2. 

Solicite-se a devolução da precatória de fl. 81, independentemente de 

cumprimento.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danilo Jardim Lopes, 

digitei.

Barra do Garças, 09 de maio de 2018

Adriana Antônia de Rezende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234852 Nr: 12668-52.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Naiara Rabelo Dutra, Romildo Leite Moreno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROMILDO LEITE MORENO, Rg: 

1.212.921-6, Filiação: Walter Moreno Mendonça e Raimunda da Silva Leite 

Moreno, data de nascimento: 15/02/1982, brasileiro(a), natural de Barra do 

Garças-MT, solteiro(a), serviço braçal, Telefone 9281-0912 (esposa). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado no art.180, caput, do Código Penal.

Despacho: 1.Cite-se o réu Romildo Leite Moreno por edital conforme 

parecer ministerial de fl. 93.2.Em relação à ré Naiara Rabelo Dutra, diante 

da certidão de fl.91, que declinou “Em tempo, certifico ainda que a ré, ao 

ser indagada, informou a este oficial de justiça que não tem advogado 

para fazer a sua defesa e nem condições financeiras para constituir”, 

vistas à defensoria pública para resposta processual nos termos do 

art.396, §2º, CPP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danilo Jardim Lopes, 

digitei.

Barra do Garças, 15 de maio de 2018

Adriana Antônia de Rezende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 151410 Nr: 1520-20.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Alves Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 30.05.2018, às 16h00min, na sala de audiência, presente o MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotora de Justiça Luciana Rocha 

Abrão Davi, o Defensor Público Hugo Leonardo Bonfim Fernandes. 

Presente o reeducando. Realizada a custódia. Realizada a justificativa. O 

Ministério Público manifesta relaxamento do flagrante de código 278913, 

pela ausência das circunstâncias previstas no art. 302, do Código de 

Processo Penal. Sobre o executivo de pena de código 151410, manifesta 

pelo não acolhimento da justificativa apresentada, requerendo a regressão 

para o regime fechado, nos termos do art. 118, inciso I, da LEP. Por sua 

vez, a Defensoria Pública acompanha o parecer ministerial, requerendo o 

relaxamento do flagrante de código 278913. Em relação ao executivo de 

pena com código 151410, requer a manutenção do regime de cumprimento 

de pena, renovando-se as condições para cumprimento de pena em 

regime semiaberto. Após, o MM Juiz, em áudio, decidiu: “1. Verifico vícios 

nos autos de código 278913, atinentes à segurança probatória quanto a 

autoria, pelo que deixo de homologá-lo, relaxando o flagrante, expedindo 

alvará de soltura nos autos de cód. 278913. 2. Nos autos de código 

151410, regrido definitivamente o reeducando ao regime fechado, pelo 

descumprimento injustificado das condições de itens 3, 5, 7 e 9, de 

fl.351/351-v, determinando confecção de cálculo com data base em 

29.05.2018, com inclusão de interrupção de 02.09.2017 até 28.05.2018, 

expedindo-se mandado de prisão.” Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002224-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DOURADO DE MORAIS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) 

ANDERSON ADIEL POSTAL - MT0011844A e ONELIA FRANCISCA 

GUIMARAES - MT0012826A, para que compareça à audiência de 

conciliação redesignada para o dia 18/07/2018 Hora: 16:40 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000631-05.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) FABIANO 

XAVIER DA SILVA - SP0217166A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 18/07/2018 Hora: 17:00 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010598-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO ROSA DE AQUINO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de sua advogada, ONELIA 

FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A, para se manifestar acerca da 

certidão do senhor Oficial de Justiça (Id 10997203) ou continuidade do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Da análise dos autos, 

observa-se que, mesma devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu nem apresentou justificativa plausível até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. O fato do não 

comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora 

acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a 

autora foi intimada comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Neste sentido trago a 

colação os seguintes julgados: “Número: 71001473313. Tribunal: Turmas 

Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de Processo: Recurso Cível. Órgão 

Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. Decisão: Acórdão. Relator: João 

Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: Comarca de Santo Ângelo. 

Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. PRODUTO COM DEFEITO. 

PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato 

ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. Exegese do art. 453, 

inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 

9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do negócio, com repetição 

do preço pago pelo produto defeituoso que, durante a garantia, não é 

consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, § 1º, CDC). III. Defeito em 

telefone celular configura vício de produto que, por si só, não gera dano 

moral indenizável. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível 

Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 19/12/2007)”. (GN). 

“Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON DORIGATTI. Ementa: 

RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 

IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O efeito devolutivo do 

recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou seja, ao conhecimento 

da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O impedimento para 

comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, 

aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 453, do 

Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à audiência, 

quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando demonstrada 

a impossibilidade de locomoção”. (GN). Por fim, declaro para as finalidade 

do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 3º 

c/c 51, I, da Lei 9.099/95 e art. 485, III do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito. Que seja revogado os efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Que seja Condenada a parte autora ao 

pagamento das custas processuais em face do disposto no artigo 51, § 

2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 25 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 258345 Nr: 11733-75.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geancarlus de Souza 

Guterre - OAB:GO-35.193

 SENTENÇA

T.C.O: n°: 11733-75/2017 (Código 258345)

Vistos.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art. 81, § 3º, da 

Lei 9.099/1995.

 2. Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado em 

desfavor de Wellinton Rabelo da Silva, visando apurar a eventual prática 

da contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, capitulado no 

artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, fato ocorrido em 01.01.2017.

3. Vieram conclusos.

4. É o relato essencial. Decido.

 5. A partir da análise do artigo acima supracitado, depreende-se que a 

pena de multa cominada ao delito em abstrato prescreve em 02 (dois) 

anos, em congruência com o artigo 114, inciso I do Código Penal.

6. Conquanto, é fundamental frisar, que na data do fato o autor em voga 

encontrava-se com menos de 21 (vinte e um) anos de idade (fls.14), 

razão pela qual o lapso temporal da prescrição se reduz pela metade, 

operando-se em 01 (um) ano – consoante dicção do artigo 115 do Código 

Penal – resultando na consequente prescrição do fato típico em apreço, 

vez que o recebimento da denúncia não se deu até a presente data. Isto 

posto e observando a combinação dos artigos 107, IV, 114, I e 115, todos 
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do Código Penal, DECLARO, com arrimo no artigo 61 do CPP, c/c art. 92 da 

Lei 9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub judice.

 7. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

 8. Sem custas, em conformidade com os artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/1995.

 9. Expeça-se o necessário.

10. Intime-se.

11. Registre-se.

12. Intime-se o Ministério Público.

 13. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 26 de abril de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 270879 Nr: 1575-24.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Prolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zenilda Teodora de Lima 

Silva - OAB:MT 17.806

 DECISÃO

T.C.O n. : 1575-24/2018 (Cód. 270879).

Vistos.

1. Cuida-se de um Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado em 

desfavor de Marli Prolo, visando apurar a eventual prática de delito de 

menor potencial ofensivo, contra Maria Aparecida Sales de Sousa 

Lourenço.

2. O Parquet manifestou pelo arquivamento dos autos em face da conduta 

da autora do fato não encerrar os elementos dos delitos in casu.

3. A priori, cabe tecer de forma simplória, que as provas são os meios, 

pelo qual, o magistrado forma sua convicção e profere seu entendimento 

acerca de determinado fato posto a sua apreciação. Nessa esteira, 

impende destacar, que no âmbito da processualística penal a matéria 

probatória ganha ainda mais uma conotação de maior amplitude, haja vista 

que para o tolhimento do jus libertatis do indivíduo é extramente importante 

e imprescindível à existência de provas robustas no bojo da instrução 

criminal apontando a materialidade e a autoria do delito, no entanto, não 

existindo provas ou sendo essas frágeis – princípio in dubio pro reo –, as 

medidas imperiosas que se aplicam vão desde a absolvição do agente no 

caso de lide penal já deflagrada ou não extinguindo-se por conseguinte a 

punibilidade deste a vista do fato sub-judice até mesmo ao mero 

arquivamento dos autos.

4. Portanto, neste caso, compulsando o feito em voga, não há se falar no 

reconhecimento da extinção da punibilidade, mesmo porque, nem a lide 

penal foi constituída, tratando-se assim a questão posta, de singelo 

arquivamento dos autos.

 5. Isto posto, por absoluta ausência de provas no caderno investigativo 

em discussão, e com esteio na inteligência inferida do art. 386, incisos II 

c/c o IV, do Diploma Processual Penal jungido do art. 92, da Lei 

9.099/1995, DEFIRO a cota ministerial encartada aos autos, 

DETERMINANDO desde já o ARQUIVAMENTO dos autos, devendo a 

Secretaria do Juizado proceder às baixas e anotações necessárias, o que 

somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado desta decisão, 

inclusive no que toca ao arquivamento em si, observando-se o disposto no 

indigesto art. 18 do CPP.

6. Notifique-se o Ministério Público.

 7. Sem custas, consoante dicção dos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995.

8. Expeça-se o necessário.

9. Intime-se.

10. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 11 de abril de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001796-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

C. G. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DIAS NANI OAB - MT23633/O (ADVOGADO)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. R. (RÉU)

 

Número do Processo: 1001796-81.2018.8.11.0006 AUTOR: CLEIDE 

GONCALVES PEREIRA RÉU: ALYSON MENEZES DOS REIS Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e 

Alimentos proposta por Cleide Gonçalves Pereira por si e representando 

Alice Gonçalves dos Reis, Miguel Gonçalves dos Reis e Davi Gonçalves 

dos Reis em desfavor de Alysson Menezes dos Reis, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. Narra a parte autora, em síntese, que 

manteve união estável com o Requerido e que desta relação advieram as 

crianças Alice Gonçalves dos Reis, Miguel Gonçalves dos Reis e Davi 

Gonçalves dos Reis. Narra, ainda, que diante do acompanhamento do 

companheiro, que serve o Exército Brasileiro, deixou o emprego que tinha 

para se dedicar à família e por esta razão está fora do mercado de 

trabalho. Prossegue relatando que propôs a presente demanda para obter 

a dissolução da união estável havida, com a partilha de bens e alimentos 

para si e filhos em comum, posto que possui a guarda fática e legal 

destes, sendo que presta toda a assistência necessária para o 

desenvolvimento das crianças. Dessa forma, requer em sede liminar, a 

fixação de alimentos provisórios na quantia de R$ 500,00 para cada filho e 

para si, postulando ao final pela procedência dos pedidos formulados. 

Com a inicial vieram os documentos pertinentes. É o relatório. Decido. 

Processe-se em segredo de justiça. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que 

dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil. Os alimentos entre os 

divorciandos têm caráter de mútua assistência (artigo 1.566, inciso III, do 

Código Civil), fundando-se no dever da solidariedade entre os 

ex-cônjuges, de modo que, para que sejam devidos, deve-se demonstrar 

que aquele que os pretende não tem bens suficientes nem pode prover, 

pelo trabalho, a própria mantença, bem como que aquele de quem se 

reclamam pode fornecê-los, sem prejuízo da própria subsistência. Assim 

estabelecem os artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil: “Art. 1.694. Podem 

os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os 

alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua 

condição social, inclusive para atender às necessidades de sua 

educação. (...) Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os 

pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à 

própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem 

desfalque do necessário ao seu sustento.” No caso em tela, a teor da 

documentação coligida aos autos, entendo que, ao menos por ora, não 

restou demonstrada a necessidade da requerente, ou seja, sua 

incapacidade para promover o próprio sustento ou a existência de 

necessidade emergencial capaz de justificar a fixação de alimentos 

provisionais, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Ademais, tendo em vista 

o comprovante de renda do Requerido, fixo os alimentos provisórios aos 

filhos do casal na quantia de 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), a ser 

pago pelo alimentante a partir da citação, até o dia 10 de cada mês, 

mediante desconto em folha a ser depositado na conta bancária indicada 

nos autos. Cite-se e intime-se o Requerido para comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados 

de Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo 

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. O não 

comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. Advirta-se a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Deverão constar do 

mandado de citação as disposições insertas no art. 695 e parágrafos do 
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Código de Processo Civil. Oficie-se a empregadora do requerido para que 

proceda ao desconto em folha dos alimentos arbitrados. Decorrido o prazo 

e devidamente certificado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 

Intimem-se. Cáceres, 24 de abril de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 161352 Nr: 9154-90.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSSDS, CJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791 MT, ROSE KELLY DOS SANTOS MARTINEZ FERNANDEZ - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR O ADVOGADO da parte autora 

a requere o que de direito como determinado no despacho de fls. 53.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 88299 Nr: 3797-71.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, encaminhando-o ao Ministério 

Público para manifestar sobre a certidão de fls. 378.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 170124 Nr: 6352-85.2014.811.0006

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO BATISTA DOS SANTOS, IDERALDO PIRES 

DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AUGUSTO MARIO BARBOSA, 

KATIA MARIA CRUZ FURLANETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, THIAGO FURLANETTO GARCIA BARBOSA - OAB:13607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR O ADVOGADO para 

manifestar no prazo de 10 (dez)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 91206 Nr: 6362-08.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA EGUES DE MACEDO - 

OAB:12657, RAQUEL MENDES DOS SANTOS - OAB:13063/MT, THIAGO 

CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR OS ADVOGADOS das partes 

para manifestarem sore o auto de penhora e deposito juntado as fls. 

148/149.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 130274 Nr: 8906-32.2010.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIENE NUNES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE CARDOSO DA SILVA, LIENE 

NUNES CARDOSO, IGOR LUIZ DA SILVA, MARIA LAURINETE CEBALHO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE APARECIDA SOARES 

NEVES - OAB:15818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAINE APARECIDA 

SOARES NEVES - OAB:15.818/MT

 Certifico em cumprimento ao item 1.19.1.4 do Provimento 07/2011 alterado 

pelo Provimento 26/2011 – CGJ impulsiono os autos para que se proceda o 

arquivamento, em cumprimento a sentença de fl. 107/110.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 63505 Nr: 1035-53.2007.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7836, MARIA ANGÊLICA CORRÊA PRIMO - 

OAB:13.470

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR O ADVOGADO JOSÉ TADEU 

DOS SANTOS MESQUITA, para retirar os autos em carga.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002352-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UMBERTO BASTOS SACCHELLI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EDMILSON GUIA LEITE (TESTEMUNHA)

ROBSON DA SILVA (TESTEMUNHA)

ABEL DE SOUZA CEBALHO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Atendidos os requisitos formais do artigo 

260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, 

observando-se as formalidades e exigências legais, servindo esta de 

mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – Para o cumprimento da finalidade da missiva, este Juízo DESIGNA o dia 

27 de junho de 2018 às 13h30min para realização de audiência. 

Expeça-se o necessário para a intimação judicial das testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público. 4 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante 

a distribuição desta por meio eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – 

Novo CPC), encaminhando os dados para futuros pedidos de informações. 

5 – CIÊNCIA ao MP. Às providências. Cáceres/MT, 29 de maio de 2017. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor 
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do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001816-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JR-ADAMVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS S/A 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA BRAGA DE SOUZA BATISTA OAB - SC39248 (ADVOGADO)

WALMIR ANTONIO BARROSO OAB - SP241317 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M.DE ARAUJO AMORIM - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – A pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita, sem eficácia de título executivo (art. 700 do 

CPC). Ante a evidência do direito do autor, DEFERE-SE de plano a 

expedição do mandado para cumprimento da obrigação e pagamento dos 

honorários advocatícios no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

da causa, consignando-se prazo de 15 (quinze dias) na forma do artigo 

701 do CPC, anotando-se nesse mandado que, caso a parte requerida o 

cumpra, ficará isento de custas (701, §1º, do CPC). 2 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo Civil 

DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo 

as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo 

diploma processual. 3 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, 

nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser 

cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 4 – Conste ainda do 

mandado que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência 

de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, 

poderá a parte requerida oferecer embargos e caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, §2º, do CPC). 5 – Na 

hipótese de a parte requerida alegar em seus embargos fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 6 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 8 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 9 – INTIME-SE. 

CUMPRA-SE Cáceres-MT, 30 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002442-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

JUDITH MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO MARQUES RIBEIRO (REQUERIDO)

JAIR ROBERTO MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e 

ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 13.105/2015 – Novo 

CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de praxe. 5 – Às 

providências. Cáceres/MT, 30 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro 

devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o 

motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002455-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA MARGONATO PORFIRIO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA OAB - MT0005111A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DA CUNHA GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e 

ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 13.105/2015 – Novo 

CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de praxe. 5 – Às 

providências. Cáceres/MT, 30 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro 

devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o 

motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002450-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JB.CONTE DO BRASIL & CIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO SILVA FARIA OAB - MG89759 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARAUJO JUNIOR E DIAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 
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carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 30 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 90354 Nr: 5573-09.2009.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT, JEREMIAS DA CRUZ DIAS - OAB:13326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 DECISÃO1 – Tendo em vista que não há pendência de decisão sobre 

questões urgentes, aliado ao fato de que a não apreciação dos pedidos 

pretéritos se dá em prejuízo de requerimento formulado pela própria parte 

interessada, DEFERE-SE o pedido formulado às fls. 213/216.2 – ABRA-SE 

vista dos autos à parte requerente pelo prazo de 10 (dez) dias.3 – Após, 

independentemente de manifestação, INTIME-SE a parte contrária para 

ciência quanto aos declaratórios opostos e demais petições dos autos no 

mesmo prazo.4 – No que concerne aos argumentos de que não caberia ao 

juízo analisar de irá deferir ou não pedido de vista dos autos, necessário 

tecer alguns esclarecimentos.A exigência de prévia provocação por meio 

de petição para a devolução dos autos à Secretaria para permitir consulta 

processual não atinge a prerrogativa de advogados, porquanto não ocorre 

qualquer limitação de acesso aos autos, o que se dá tão somente aos 

advogados que se encontram outorgados nos autos (nos casos de 

processos em segredo de justiça) ou para quaisquer pessoas, desde que 

se encontrem em balcão e não em gabinete, conclusos para decisão. 

(...).Nesse quadro, quando os autos estão submetidos a conclusão no 

gabinete do magistrado é porque espera-se seja proferido 

despacho/decisão/sentença e somente assim poderão os mesmos serem 

devolvidos à Secretaria, em atenção ao estatuído na CNGC.4 – Em 

seguida, venham os autos CONCLUSOS para as devidas deliberações.5 – 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 172957 Nr: 8455-65.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte requerente, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar nos autos e requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150941 Nr: 9747-56.2012.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALIFÓRNIA COMERCIAL DE COMBUTÍVEIS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela, verifica-se que a parte autora deixou de promover as 

diligências que lhe competiam, não obstante intimada para tanto, de modo 

que o processo deve ser extinto por ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

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

 CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas de estilo.

Cáceres/MT, 04 de maio de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 80532 Nr: 7094-23.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOSUALDO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DA GUIA CINTRA DE ALCÂNTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 80532

DESPACHO

1 – INTIME-SE a parte exequente pessoalmente para, no prazo de 05 dias, 

manifestar nos autos, pugnando o que entender de direito para o 

andamento da vertente execução, sob pena de arquivamento.

2 – Transcorrido “in albis” o prazo assinalado, diante da inércia da parte 

exequente, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

3 – Por outro lado, havendo requerimento da parte exequente, 

CONCLUSOS.

4 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 09 de maio de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 94505 Nr: 9571-82.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAM, CGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMMLDA, MAMLBDC, EDMLMLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Considerando que a parte executada, embora intimada, deixou de 
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efetuar o pagamento do débito, este Juízo DEFERE o requerido às fls. 

116/118 pela parte exequente, determinando a penhora de 30% dos 

rendimentos líquidos percebidos pela parte executada, até a satisfação 

integral do débito.

2 - Para tanto, OFICIE-SE ao Órgão Pagador da Secretaria de Estado de 

Fazenda (SEFAZ MT), para o cumprimento da determinação supra.

 3 – Restando frutífera tal penhora, proceda-se o depósito do montante na 

conta única do TJ/MT, para que este efetue a vinculação dos valores ao 

processo.

4 – Sendo inexitosa a diligência, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento da 

vertente execução, sob pena de arquivamento.

5 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 6 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 03 de maio de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 172886 Nr: 8416-68.2014.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSINO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.(...)

Logo, por pretender o embargante rediscutir a lide, deverá se insurgir 

contra referida sentença utilizando instrumento adequado.

 Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.

INTIMEM-SE.

 Cáceres/MT, 10 de maio de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 146786 Nr: 5038-75.2012.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO CESAR CRUZ PONHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 151872 Nr: 10764-30.2012.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA DE MOURA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO CESAR TOME VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEISON B.DE ALMEIDA - 

OAB:5269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:9098 MT

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 156730 Nr: 4419-14.2013.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO MONTEIRO, IEDA NÚCIA GATTASS 

BATISTA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:MT 6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:MT 6.735

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163712 Nr: 979-73.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G.M.C.S, AURELIANA AUGUSTA CHAVES DA SILVA, 

LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA, L.F.C.O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA, 

SEGURADORA BB SEGUROS (BB SEGURO AUTO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13.164-B MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA 

SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:211.648 SP

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 
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expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 164005 Nr: 1229-09.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CLÁUDIO CABRAL PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E 

EMPRÉSTIMO-POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 164243 Nr: 1442-15.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIELE ARDAIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 166454 Nr: 3412-50.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE TOCANTINS - UNITINS, 

EDUCON - SOCIEDADE DE EDUCAÇAO CONTINUADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CORREIA 

EVARISTO - OAB:33791

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 181305 Nr: 3074-42.2015.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO GOMES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO PAMPA, VALTRA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHECO QUIDÁ - 

OAB:15.376 MT, RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9304/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 188417 Nr: 7276-62.2015.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZILENE DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 188967 Nr: 7573-69.2015.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETHANIA LUIZE DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD TROPICAL-JOB TRANSPORTADORA 
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VEICULOS LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO FARIA DE MONTEIRO - 

OAB:17.298 -A, MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:175803

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 193995 Nr: 10755-63.2015.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LAURA BARBOSA LEAL RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELER DIST. DE VEICULOS LTDA, RENAULT 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 194801 Nr: 401-42.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO GROSSO-SICREDI 

SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A G OURIVES ME, ANTONIO GARCIA OURIVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14.876 MT, LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - 

OAB:14.309 MT

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 147226 Nr: 5540-14.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LUIS GRASSI BECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Diante do pleito de fls. 89/90, INTIME-SE a parte exequente para 

declinar o endereço para a expedição dos ofícios requeridos.

2 – Após, com a indicação dos endereços, este Juízo DEFERE o pedido de 

fls. 89/90. Para tanto, OFICIE-SE como requerido, a fim de que os 

destinatários informem, no prazo de 15 dias, a existência de 

bens/patrimônio registrado em nome da parte executada.

3 – Com as respostas das missivas, INTIME-SE a parte exequente para 

pugnar o que entender de direito no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento.

4 – Após, CONCLUSOS.

5 – Independentemente das determinações anteriores, DEFERE-SE, ainda, 

o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, com esteio no artigo 782, 

§3º do CPC.

6 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 10 de maio de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 21757 Nr: 2594-21.2002.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENÍZIO NANI SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732-A 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 Código n. 21757

DECISÃO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que, transitada em julgado a 

sentença de fls. 189/194, não houve qualquer requerimento da parte 

autora, não obstante reiteradamente intimada para manifestar. Desta 

forma, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

 2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 10 de maio de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 181160 Nr: 2973-05.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLEI CRAMOLICH LOPES, ANA FLAVIELE 

CRAMOLICH RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 181160

DESPACHO

1 – Como determinado na decisão de fls. 73/73-verso, fora promovida, 

nesta ocasião, a busca de bens junto ao sistema INFOJUD, conforme 

documentos que ora se juntam.

 2 – No mais, CUMPRAM-SE as demais disposições da decisão de fls. 
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73/73-verso.

3 – INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 03 de maio de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 96923 Nr: 1989-94.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DIORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9069-A, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 96923

DESPACHO

1 – Como determinado na decisão de fls. 92/92-verso, fora promovida, 

nesta ocasião, a busca de bens junto ao sistema INFOJUD, conforme 

documentos que ora se juntam.

 2 – No mais, CUMPRAM-SE as demais disposições da decisão de fls. 

92/92-verso.

3 – INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 03 de maio de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 27987 Nr: 3271-17.2003.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINNER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 27987

DESPACHO

1 – Como determinado na decisão de fls. 125/125-verso, fora promovida, 

nesta ocasião, a busca de bens junto ao sistema INFOJUD, conforme 

documentos que ora se juntam.

 2 – No mais, CUMPRAM-SE as demais disposições da decisão de fls. 

125/125-verso.

3 – INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 03 de maio de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 196988 Nr: 1604-39.2016.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOCLÉCIO DOS SANTOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC e Provimento n. 56/2007/CGJ/TJ/MT, 

impulsiono os autos, a fim de intimar as partes, por meio de seus 

advogados, legalmente constituídos, para manifestarem quanto a 

concordância ou não dos Honorários periciais, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175322 Nr: 10194-73.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE TOCANTINS - UNITINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13.164-B MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA 

SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CORREIA 

EVARISTO - OAB:33791

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 28295 Nr: 3514-58.2003.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:17095-B, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que decorreu o prazo do Edital 

"in albis". Isso posto, intimam-se a Defensoria Pública da nomeação, 

conforme determinado no despacho de fl. 153.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 193967 Nr: 10742-64.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, INTIMO a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar nos autos, referente as buscas efetuadas nos 

autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 8006 Nr: 703-67.1999.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA VALE DA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO ANTUNES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Ferrer Antunes 

Maciel - OAB:12394, JOÃO MARIO DA SILVA MALDONADO - 

OAB:4721/B

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte executada, por meio de sua advogada legalmente constituída, para, 

no prazo de 05 (cinc) dias, apresente uma proposta atualizada de acordo, 

para posterior apreciação pelo exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 230604 Nr: 1582-10.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CALÇADOS BEBECÊ - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA CALÇADOS-VALMAR COMÉRCIO DE 

VESTUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO PIRES ATALA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE OLIVEIRA 

SILVA DE SOUZA - OAB:13.222

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC , impulsiono os autos a fim de intimar 

o advogado da parte Requerente, para que , no prazo de 10 (dez)) dias 

decline o endereço das sócias/requeridas a fim de proceder a citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 22817 Nr: 3481-05.2002.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SILVA LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HENRIQUE DA SILVA LARA, 

MARCOS VINICIUS DA SILVA LARA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR GILBERTO GONZALEZ - 

OAB:7337/MS, elbio gonzalez - OAB:5656, ÉSIO MELLO MONTEIRO - 

OAB:7308/MS, FLÁVIO PEREIRA ALVES - OAB:3.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA KLEIM DIAS - 

OAB:14062, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT, José Mauricio 

Jorge da Cunha - OAB:2.493 MT

 DESPACHO

1 – Considerando o pedido de fls. 978/980me os documentos às fls. 

981/987, ainda não apreciados por este juízo, com fundamento no princípio 

da não surpresa, expressamente extraído dos artigos 9º e 10º do Código 

de Processo Civil, bem como com supedâneo na garantia do devido 

processo legal, visando conferir o efetivo contraditório, INTIME-SE a parte 

autora, para que no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste a respeito.

 2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 145363 Nr: 3411-36.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDCTEIEEL, JRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZBP, JBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAILTON SILVA PERES - 

OAB:5106

 (...) Logo, este Juízo MANTÉM A PENHORA do valor correspondente a 

30% sobre o rendimento salarial dos executados, de modo que, relação ao 

executado José Borges Pereira, será promovido o desbloqueio do valor 

remanescente (R$ 183,26) à conta bancária do executado, conforme 

documento a seguir juntado.2 – INTIMEM-SE as partes acerca da vertente 

decisão, devendo a parte exequente manifestar-se, no prazo de 15 dias, 

requerendo o que entender pertinente, esclarecendo ainda se possui 

interesse em requerer a averbação de penhora junto à folha de 

pagamento do devedor, no limite de 30% de seus rendimentos para 

retenção direta na fonte pagadora, sob pena de arquivamento.3 – 

CUMPRAM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 156041 Nr: 3642-29.2013.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON CORREIA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239 MT

 SENTENÇA

Trata-se de embargos de declaração opostos por AIRTON CORREIA DE 

ARAÚJO E OUTROS atacando a sentença de fls. 647/651, sob o 

argumento de que referido decisum apresenta omissões.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Pela análise das razões recursais, de rigor o não conhecimento do 

recurso de embargos de declaração.

No caso dos autos, este Juízo entende que não assiste razão à parte 

recorrente, porquanto inexiste qualquer omissão ou contradição na 

decisão atacada, que deve ser compreendida entre a fundamentação 

exarada e o comando lançado, assim como ausentes erros materiais a 

serem corrigidos.

Na verdade, pretende o embargante com a interposição deste recurso 

rediscutir a lide, consoante se extrai da leitura de suas razões recursais, 

finalidade esta inviável no instrumento utilizado.

No mesmo sentido, segue o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso:

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO 

DESPROVIDO. De acordo com o artigo 535 do Código de Processo Civil, os 

embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, 

contradição ou obscuridade na decisão prolatada. Não pode tal meio de 

impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de 

fundo, quando esta foi devidamente debatida no acórdão embargado. 

(Embargos de Declaração nº. 6135. Ano 2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro 

Borges) (grifo proposital).

Logo, por pretender o embargante rediscutir a lide, deverá se insurgir 

contra referida decisão utilizando instrumento adequado.

 Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.

Por derradeiro, CUMPRA-SE integralmente a sentença prolatada às fls. 

647/651.

INTIME-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 179274 Nr: 1790-96.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELNICE PEREIRA DE SOUZA, CARLOS JOSÉ GIL, LUIZ 

CÉSAR PALMIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ PALMIRO DA SILVA, 

DALVA PINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA E 

LIMA - OAB:2394 MT, PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA - 

OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA 

E LIMA - OAB:2394 MT

 SENTENÇA

Trata-se de demanda ajuizada por ENILCE PEREIRA DE SOUZA e CARLOS 

JOSÉ GIL em face de ESPÓLIO DE JOSÉ PALMIRO DA SILVA e ESPÓLIO 

DE DALVA PINTO DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe.

Realizados alguns atos, as partes noticiaram a composição amigável da 

lide, requerendo a homologação do acordo e a extinção do feito (fls. 

147/148).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fls. 147/148), denota-se 

que a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, 

como estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por 

este Juízo.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes (fls. 147/148) para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE o processo, a teor do que 

dispõe o art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
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Custas e honorários como acordado.

Considerando que as partes renunciaram expressamente ao prazo 

recursal, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163010 Nr: 300-73.2014.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JAIRO ANSELMO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 DESPACHO

1 – Tendo em vista o depósito judicial dos honorários sucumbenciais (fl. 

73), este juízo DEFERE o pedido de fl.71 e, por conseguinte, autoriza a 

expedição do alvará na forma requerida.

2 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos para deliberações ulteriores.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 98158 Nr: 3242-20.2010.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUÍZ CARLOS CALONE, IRANI CECILIA FONTES 

CALONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA DA SILVA PINHEIRO, ANABI ALVES 

DE OLIVEIRA, ANA MARIA MARQUES DE SOUZA, CRISTIANA COSTA DE 

OLIVEIRA, JOVENIL DOS SANTOS LOPES, JOAQUIM BRAZ VENUTI, 

ESTELA DA SILVA LOPES, ANA MARIANA SOUZA, ANA, PAULA SOUZA, 

MARIA TIGEBABA, FRANCISCO GOMES LOPES, RONILDES CEZARI, 

MARCIA, JOÃO NEI DA SILVA, MARLI AUXILIADORA DE ALMEIDA, 

EUVIRA ANTONIA DA SILVA, PANUBIA APARECIDO ELIAS, JOSE ELOI 

VIANA, CRISTIANO SALLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:99063/MG, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT, 

SILMARA PINHEIRO LIMA BASTOS - OAB:8467/B

 DECISÃO

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ CARLOS CALONE 

atacando a sentença de fls. 398/404, sob o argumento da existência de 

omissão.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Os embargos foram opostos tempestivamente.

Pela análise das razões recursais, de rigor o não provimento do recurso 

de embargos de declaração.

No caso dos autos, razão não assiste à parte recorrente, porquanto 

inexiste a omissão a respeito das “astreintes” na sentença atacada. É que 

as “astreintes” fixadas e não revogadas, permanecem vigentes, até 

decisão final nos autos, sendo que o fato de a sentença não se 

manifestar expressamente a seu respeito, não é caso de omissão.

Depois, a esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de 

recurso repetitivo, fixou a premissa de que a sua execução somente 

poderá ocorrer após a confirmação na sentença de mérito da decisão que 

as fixou e desde que o recurso eventualmente interposto não seja 

recebido com efeito suspensivo (REsp 1200856/RS).

Por outro lado, este juízo, de ofício verifica que houve omissão quanto à 

confirmação da liminar concedida em decisão às fls. 127/130. No vertente 

caso, veja-se que a sentença não confirmou, expressamente, a liminar 

anteriormente deferida.

Depois, o recebimento da multa diária fixada depende de execução própria 

para tanto, sendo incabível a fixação do montante na sentença de mérito.

Dessa forma, passa-se a integrar o conteúdo da sentença o seguinte 

parágrafo:

“III – Dispositivo

Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido inicial para:

a) Confirmar a liminar anteriormente concedida e determinar a reintegração 

de posse dos requerentes ao imóvel esbulhado pelos requeridos, com 

fundamento nos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil;”

 Sendo que o teor restante da sentença se mantém incólume.

1 – Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, este Juízo 

conhece, contudo, NEGA PROVIMENTO aos embargos de declaração, mas 

sana de ofício a omissão verificada.

 2 –INTIMEM-SE CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 28 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 177280 Nr: 617-37.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CATELAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:9.114/MT, EDESIO JOSE SEGALA - OAB:11357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14.309 MT

 SENTENÇA

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL 

LTDA em face de LUIZ CATELAN, todos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

Realizados alguns atos, foi realizada a composição judicial acerca do 

objeto desta demanda, requerendo as partes a homologação do acordo e 

a extinção do feito (fl.72).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fl. 72), denota-se que a 

avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, como 

estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por este 

Juízo.

1 – Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

2 – Este Juízo autoriza a expedição de alvará na forma acordada, em 

nome da parte autora.

3 - Certificado o trânsito em julgado e efetuado o levantamento de valores, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias.

4 – INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 92696 Nr: 7788-55.2009.811.0006

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSL, PSDLM, SMDPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13242-A

 DECISÃO (...) Logo, por pretender o embargante rediscutir a lide, deverá 

se insurgir contra referida sentença utilizando instrumento adequado. Ante 

o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do recurso, 

este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, devendo 

a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com fundamento no 

artigo 1.022 do CPC. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 164010 Nr: 1234-31.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RAFAEL SANTANA DOS SANTOS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15.140, GUILHERME FERREIRA DE BRITO - OAB:9982/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/OAB-MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MS 5871

 DECISÃO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MAPFRE VIDA S.A 

atacando a decisão de fl. 206 sob o argumento de que a referida decisão 

apresenta omissão nos termos do art. 1.022, inciso II do Código de 

Processo Civil.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se. Decide-se.

Os embargos foram opostos tempestivamente.

Pela análise das razões recursais, de rigor o provimento do recurso de 

embargos de declaração.

No caso dos autos, este Juízo entende que assiste razão à parte 

embargante no que toca à omissão na decisão, uma vez que o decisum 

considerou o feito como saneado, sem analisar as questões prejudiciais 

de mérito ou preliminares arguidas.

Na verdade, eventuais preliminares ou questões prejudiciais de mérito 

alegadas pelas partes serão apreciadas após a audiência de conciliação 

já designada.

Ante o exposto, sem maiores delongas, este Juízo ACOLHE os embargos 

de declaração opostos pela parte embargante, nos termos do artigo 1.022 

do CPC, para o fim de corrigir o erro material e retirar da decisão de fl. 206 

a seguinte determinação:

“Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais de métito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil.”

Os demais itens da decisão permanecem incólumes.

Dessa forma, esta decisão integra a decisão de fl. 206.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 103096 Nr: 8194-42.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHILDE MARQUES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:6557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 - Na forma do art. 830, § 3º, do CPC, uma vez aperfeiçoada a citação e 

transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo.

2 - Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar a existência de saldo remanescente após a penhora dos bens 

arrestados, ocasião em que deverá apresentar o cálculo atualizado da 

dívida, pugnando o que entender de direito para o andamento da vertente 

execução, sob pena de arquivamento.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170767 Nr: 6870-75.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MANCUSO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:24.497-OAB-PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A MT

 (...) III – DispositivoForte nos fundamentos acima, tendo em vista a falta de 

interesse processual, este Juízo JULGA EXTINTO o processo sem a 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI do Código de 

Processo Civil.Em arrimo ao princípio da causalidade, CONDENA-SE o 

exequente ao pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em favor do executado correspondente a 10 % 

(dez por cento) sobre o valor da causa.Todavia, SUSPENDE-SE a 

exigibilidade da verba de sucumbência acima, nos termos do art. 98, §3º 

do CPC. Diante da ocorrência da extinção do feito, PROCEDA-SE à 

devolução do numerário depositado em Juízo em favor do executado.Com 

o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias, mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 90885 Nr: 6048-62.2009.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RIBEIRO WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079, WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - 

OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10661, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056 MT, 

WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 DESPACHO

1 – Considerando que a parte autora não se manifestou nos presentes 

autos, mesmo após devidamente intimada via DJE por meio de seu patrono 

(fls. 252/253), INTIME-SE pessoalmente a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar nos autos, pugnando o que entender de direito 

para o andamento da vertente demanda, sob pena de extinção do feito 

sem resolução do mérito.

2 – Transcorrido o prazo assinalado, CERTIFIQUE-SE e encaminhe os 

autos CONCLUSOS.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 96683 Nr: 1746-53.2010.811.0006

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RIBEIRO WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079, WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - 

OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 DECISÃO

1 – Considerando o disposto nos artigos 200,§1º e 485, VIII, § 4º do CPC , 

o pedido de fl.77e o fato de que já houve citação nos presentes autos (fl. 

22-v) (fl. 22-v), INTIMEM-SE os réus para se manifestarem acerca do 

pedido de desistência da presente demanda, no prazo de 10 (dez) dias, 

sendo que o silencia importará em ausência de oposição.

 2 – Após, CERTIFIQUE-SE o prazo acima e retornem CONCLUSOS para as 

deliberações necessárias.

3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 86353 Nr: 1867-18.2009.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON DA SILVA POQUIVIQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642/MT, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER FAUSTINO BARBOSA - 

OAB:OAB-MT 11.566-A

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a parte autora foi intimada, 
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por meio de seu advogado, para cumprimento ao r. despacho retro, porém, 

deixou transcorrer "in albis" o prazo. Isso posto, INTIMO, novamente a 

parte autora, por meio de seu advogado e pessoalmente, para 

cumprimento do r. despacho, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163625 Nr: 895-72.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KENIA APARECIDA DA SILVA CRUZ BATISTA, 

OSVALDO BATISTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ARANTES, ANA CRISTINA CURY 

ARANTES, VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL GOULART ESCOBAR - 

OAB:OAB/SP 190.619, FABIO AUGUSTO DE FACIO ABUDI - 

OAB:SP/156197, RODRIGO AUED - OAB:SP/148474, THIAGO 

TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208.972 OAB/SP

 DESPACHO

1 – Considerando o pleito de desistência formulado pela parte autora, 

INTIME-SE as partes demandadas para manifestarem no prazo de 10 (dez) 

dias quanto ao pleito em questão, na forma do § 4º do art. 485 do CPC, 

valendo o silêncio como inexistência de oposição à desistência.

2 – Após, CONCLUSOS.

3– INTIMA-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 48181 Nr: 5379-48.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVL, B&LL, SHK, MDS, MIDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN - 

OAB:4848 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 DECISÃO

1 – Verifica-se que a parte devedora foi devidamente intimada, porém, não 

procedeu ao pagamento integral da dívida, nem opôs embargos. Diante 

disso, este Juízo DEFERE o pleito de fl. 155.

2 - Assim, EXPEÇA-SE ofício para inclusão do nome dos executados junto 

ao cadastro de inadimplentes d SPC/SERASA.

3 – Ainda, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação a ser cumprido 

por carta precatória na comarca de Cuiabá visando a penhora dos imóveis 

descritos no verso da fl. 150, mais precisamente os “dois terrenos 

localizados na rua Padre Gerônimo Botelho”, conforme requerido.

4 – EXPEÇA-SE mandado de penhora no endereço contido no verso da fl. 

149, via carta precatória para a comarca de Várzea Grande, referente ao 

veículo descrito na fl. 111.

5 – Cumpridas as providências, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, pugnar o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

6 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 7 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170948 Nr: 7009-27.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DIA A DIA PRESTADORA DE SERVIÇOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROTEÍNAS MS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEXANDRA BETHANIA 

FRAJADO DE SOUZA - OAB:18.705 MT, PATRICIA MOREIRA NERES - 

OAB:18447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO FERNANDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12101/B

 DECISÃO

Considerando a manifestação do executado à fls. 250/253, verifica-se que 

razão não lhe assiste quanto à alegação de que restou prejudicada a sua 

oposição de embargos declaratórios, sob o argumento de que o credor 

não deveria ter retirado os autos em carga por se tratar de prazo comum 

às partes.

 Em análise dos autos, verifica-se que a patrona da exequente Patricia 

Moreira Neres retirou os autos em carga em 13/03/2018 e devolveu à 

secretaria em 20/03/2018, sendo que a publicação da decisão se deu no 

próprio dia 13/03/2018, iniciando o prazo para apresentação de embargos 

no dia 14/03/2018 e finalizando no dia 20/03/2018, ou seja, nos exatos 

dias em que a parte exequente permaneceu com os autos em carga.

Sendo assim, a vista dos autos pela exequente ocorreu no prazo comum 

às partes, impossibilitando a vista pelo executado.

1 – Em razão disso, DEFERE-SE o pedido de restituição de prazo 

apresentado pelo executado na manifestação à fl. 250/253 e a certidão de 

fl. 254.

 2 – Em seguida, remetam-se os autos CONCLUSOS.

3 – ÀS PROVIDÊNCIAS.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150981 Nr: 9793-45.2012.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO MÁRCIO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTOVÃO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14.309 MT

 (...) 1 - Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo 

do recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração 

opostos, devendo a sentença atacada ser mantida em sua integralidade, 

com fundamento no artigo 1.022 do CPC.2 - Oportunamente, acerca do 

pedido de assistência judiciária gratuita, este juízo entende que o 

documento anexado não é suficiente para comprovar a pobreza nos 

termos da lei.3 - Assim, INTIME-SE a parte ré para juntar documentação 

hábil para prova da hipossuficiência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de indeferimento do pedido.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 59864 Nr: 6148-22.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ASSUNÇÃO DE FREITAS- IMÓVEIS, JORGE 

ASSUNÇAO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS FRANCISCO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899, EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - OAB:2774/TO, 

FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS - OAB:6463/MT, Manoel Alvares 

Campos - OAB:, Manoel Alvares Campos Júnior - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 DESPACHO

1 – Considerando o pedido de fl.267 e reiterado às fls. 377/379 e o 

documento à fl. 380, ainda não apreciados por este juízo, com fundamento 

no princípio da não surpresa, expressamente extraído dos artigos 9º e 10º 

do Código de Processo Civil, bem como com supedâneo na garantia do 

devido processo legal, visando conferir o efetivo contraditório, INTIME-SE 

a parte exequente, para que no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste a 

respeito. Adverte-se que, caso a parte exequente falte com a verdade, a 

conduta será reportada como litigância de má-fé, resultando na 

condenação consequente.

2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5023 Nr: 171-40.1992.811.0006
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÁCERES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COURO 

LTDA, ESTER TONIAZO KLAUK, ESTELÂNIA MARIA KLAUK MONTEIRO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADY FARIA DA SILVA - 

OAB:157242

 DECISÃO

1 – Considerando o pedido de destituição da função de perito de fl. 583, 

dando conta da impossibilidade de realização da perícia pelo “expert” 

nomeado, este Juízo DESTITUI Pedro Antônio Pereira de Barros do 

encargo para o qual fora nomeado à fl. 578.

2 – Dessa feita, em atenção ao § 1º do art. 156 do CPC, NOMEIA-SE, em 

substituição, Junior Martins da Silva, corretor de imóveis, CRECI/MT n. 584, 

CNAI n. 8586, podendo ser localizado na Praça Barão do Rio Branco, n. 

271-A, esquina com a Rua Treze de Junho, Centro, Fundos da Catedral, 

Cáceres/MT, telefone: (65) 99999-4445, para a realização da aludida 

perícia, nos termos do despacho de fl. 578.

3 – PROSSIGA-SE com o cumprimento do quanto determinado à fl. 578.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 155734 Nr: 3302-85.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCI DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA (...).Em síntese o relato.Fundamenta-se e 

decide-se.DEFERE-SE o pedido do credor de fl. 63.Nesse contexto, 

incidiria com inteira justeza a norma do art. 921, III do novo CPC a qual 

determina a suspensão do feito quando não há localização de bens 

passíveis de penhora, impondo, consequentemente, o arquivamento 

provisório do feito e exclusão do relatório estatístico mensal sem baixa na 

distribuição.De conseguinte, acerca do prazo máximo de suspensão, 

importante destacar que o artigo 921 do CPC trouxe nova disciplina acerca 

da suspensão da execução em caso de ausência de bens penhoráveis, 

consignando em seu §1º o prazo de 1 (um) ano durante o qual se 

suspenderá a prescrição.Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III do 

CPC, este Juízo SUSPENDE a execução pelo prazo de 1 (um) ano e pelo 

mesmo período fica suspenso o curso do prazo prescricional, inteligência 

do §1º do mesmo dispositivo.ADVIRTA-SE o exequente que após o 

transcurso do prazo acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, 

consoante dispõe o artigo 921, §4º.Por fim, considerando que o objetivo 

da execução é a satisfação do crédito, movendo-se esta no interesse do 

credor, não há razão para remeter o feito ao arquivo provisório, 

porquanto, caso sejam localizados bens passíveis de penhora ou 

modificada a situação fática sobre a localização do executado, tal fato 

será comunicado a este Juízo que determinará a juntada do expediente 

nestes autos para continuidade da execução.Ademais, o processo será 

imediatamente desarquivado caso a exequente a qualquer momento 

provocar o Poder Judiciário para requerer providências úteis ao 

andamento da execução patrimonial na eventualidade de localizar bens do 

devedor aptos ao pagamento da dívida.Forte em tais fundamentos, 

cumprida a providência acima, DETERMINA-SE o arquivamento da 

execução com as baixas e anotações necessárias.Às providências 

necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95481 Nr: 548-78.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8.922-A MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 DECISÃO

1 – No que tange à contestação de fls. 96/98, como se trata de processo 

de execução por título extrajudicial, somente é possível o exercício 

incidental do contraditório. Caso se pretenda controverter a dívida 

executada, o mecanismo correto são os embargos à execução.

 Posto isso, este juízo NÃO CONHECE da contestação de fls. 96/98, haja 

vista, como dito, que o processo de execução não admite tal espécie de 

defesa. Em decisão de fls. 71/73 este juízo determinou a conversão da 

busca e apreensão em execução, sendo que a parte ré foi citada via edital 

para pagamento da dívida ou apresentação de embargos.

Por conseguinte, este juízo NÃO CONHECE da impugnação à contestação 

apresentada à fl.100.

2 – Passo seguinte, na forma do art. 830, § 3º, do CPC, uma vez 

aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

dos autos converter-se-á em penhora, independentemente de termo.

3 - Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentar o cálculo atualizado da dívida, pugnando o que entender de 

direito para o andamento da vertente execução, sob pena de 

arquivamento.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 100173 Nr: 5266-21.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE HERMINIA DE ARRUDA FANAIA, JOÃO EDSON DE 

ARRUDA FANAIA, VERA HELENA DE ARRUDA FANAIA MONTEIRO, GEZO 

ZANATA, LÍDIA MONTEIRO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANECLEIA MARTINS XAVIER - 

OAB:39743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 DESPACHO

1 - O pedido da exequente não está amparado no artigo 921 do CPC, 

sendo que os casos de suspensão estão previstos em lei. Contudo, o 

artigo 313, inciso II do CPC prevê a possibilidade de suspensão da 

execução no caso de convenção das partes e não a pedido de uma única 

parte.

2 – Assim, considerando o pedido de fl.352, com fundamento no princípio 

da não surpresa, expressamente extraído dos artigos 9º e 10º do Código 

de Processo Civil, bem como com supedâneo na garantia do devido 

processo legal, visando conferir o efetivo contraditório, INTIME-SE a parte 

executada para que no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste a respeito.

3 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 190654 Nr: 8682-21.2015.811.0006

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAIDE MANOEL GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARIA FERREIRA 

ROSSINI - OAB:230327 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON B. DE ALMEIDA - 

OAB:5269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 DECISÃO

Trata-se de liquidação de sentença ajuizada por ATAIDE MANOEL GOMES 

em face de JOSÉ LUIZ TEIXEIRA, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

 Diante da ausência de manifestação da parte executada, conforme 

certidão de fl. 98 e ainda o pedido da parte exequente à fl. 102, merecem 

guarida os cálculos do credor.

 1 – Ante o exposto, este Juízo ACOLHE a manifestação da parte 

exequente pelos fundamentos acima lançados e HOMOLOGA os cálculos 

às fls. 66/68.

 2 – Como os cálculos estão atualizados até janeiro de 2017, INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, colacione a 
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planilha atualizada do débito, sob pena de arquivamento.

3 – Como a penhora deve recair, preferencialmente em dinheiro, nos 

termos do artigo 835 do CPC, INDEFERE-SE por ora o pedido de penhora 

do gado na fazenda do executado.

4 - Após a juntada dos cálculos atualizados, na forma do artigo 513, § 2º, 

inciso I, do CPC, INTIME-SE o executado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague a integralidade da dívida em execução, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput 

e §1º, do CPC.

5 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, 

CERTIFIQUE-SE.

6 – Após, INTIME-SE o exequente para manifestar-se sobre o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

7 – Do contrário, REMETAM-SE os autos conclusos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

8 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 100615 Nr: 5708-84.2010.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO JOAQUIM DE SOUSA, SELMA OLIVEIRA DA 

SILVA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS e 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, PARANATEC-PARANÁ SERVIÇOS DE 

GARANTIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Silva Bretas - 

OAB:31997/PR, CELSO NOBUYUKI YOKOTA - OAB:33.389, JULIO 

CESAR T. BONJORNO - OAB:33.390

 DECISÃO

Trata-se de demanda ajuizada por GERALDO JOAQUIM DE SOUSA em 

face de GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA e PARANATEC – PARANÁ SERVIÇOS DE 

GARANTIA LTDA, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

1 - Considerando o retorno dos autos da segunda instância, a petição de 

fls. 220/222 e a juntada de novo cálculo atualizado da dívida, 

PROCEDA-SE a retificação da capa dos autos e do Sistema de 

Informações Processuais – Apolo, fazendo constar como Cumprimento de 

Sentença, tendo como exequente Geraldo Joaquim de Sousa (a outra 

parte foi considerada ilegítima, fl. 111-v) e como executadas Gazin 

Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos LTDA e PARANATEC – 

PARANÁ SERVIÇOS DE GARANTIA LTDA.

2 – Na forma do artigo 513, § 2º, inciso I, do CPC, INTIMEM-SE as 

executadas, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, paguem a 

integralidade da dívida em execução, sob pena de acréscimo de multa de 

10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no importe de 

10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, 

CERTIFIQUE-SE.

4 – Após, INTIME-SE o exequente para manifestar-se sobre o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

5 – Do contrário, REMETAM-SE os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.

6 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 151904 Nr: 10817-11.2012.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA 

COMUNIDADE FAZENDA ALEGRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA TERRA, BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS CARVALHO 

FARIA - OAB:OAB/MT 18.744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Ante o exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora, 

JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial.Bem por 

isso, CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o 

valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, condenação 

essa suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. Por oportuno, DECLARA-SE 

EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos termos do inciso I 

do art. 487 do CPC.Após o trânsito em julgado e cumpridas as 

formalidades legais, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas de 

estilo.INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 184785 Nr: 5095-88.2015.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA PAULISTA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BORIM-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA 

- OAB:5.269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 (...) III - DispositivoPelo exposto, este juízo JULGA PROCEDENTES os 

pedidos para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 27.291,60 

(vinte e sete mil duzentos e noventa e um reais e sessenta centavos), 

acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária desde o 

desembolso até a data do efetivo pagamento.CONDENA-SE a parte 

demandada ao pagamento das despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.JULGA-SE EXTINTO o 

feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de 

estilo, procedendo-se as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160896 Nr: 8713-12.2013.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODINER GONÇALVES DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO QUIDÁ - 

OAB:2625-MT

 Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

autor para o fim de condenar a parte ré ao pagamento do valor indicado na 

petição inicial, devidamente atualizado com os encargos pactuados no 

contrato até a data do ajuizamento do feito, sendo que, a partir daí, deverá 

incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC a contar do ajuizamento da demanda.CONDENA-SE a 

parte demandada ao pagamento das despesas, custas e de honorários 

advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.Por corolário, EXTINGUE-SE 

o processo com a resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE 

com as baixas e anotações necessárias mediante as cautelas de 

estilo.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 183810 Nr: 4534-64.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO LEITE CAVALCANTE, EDUARDO SORTICA DE 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MAZULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 
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- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a parte Executada foi 

Intimada para pagamento do débito em execução e deixou decorrer "in 

albis" o prazo. Isso posto, nos termos do art. 152, VI do CPC, INTIMO a 

parte Exequente para manifestar nos autos, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142404 Nr: 189-60.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDA-COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.S.MIRANDA COMÉRCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE MARCELA ROMÃO - 

OAB:34.852, GLAUCO FELIPE ARAUJO GARCIA - OAB:36.571, LUCAS 

RODRIGUES MENDONCA - OAB:46432, VIVIANE RODRIGUES DE LIMA - 

OAB:31.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 (...) Dispositivo1 – Desse modo, este juízo ACOLHE a objeção de 

pré-executividade apresentada pela executada e a JULGA PROCEDENTE 

para INDEFERIR a petição inicial pela inexigibilidade do título apresentado, 

com base no artigo 330, inciso I, 783 e 784, inciso III, todos do CPC.2 - Por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso I, 924, inciso I e 925 do Código de Processo 

Civil.3 – PROCEDA-SE à baixa em eventual restrição de bens realizada. 

Expeça o necessário e/ou oficie para o devido cancelamento.4 – 

Autoriza-se desde já o desentranhamento dos documentos que instruíram 

a inicial, mediante a substituição por cópia reprográfica.4 - Transitado em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de estilo, 

procedendo-se as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 28 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 93028 Nr: 8095-09.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIDE DUARTE NIECZAY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440

 (...) Destarte, com fulcro no artigo 18, alínea a da lei 6024/74, este Juízo 

SUSPENDE a execução pelo tempo que perdurar a liquidação extrajudicial 

e DETERMINA o arquivamento da execução com as baixas e anotações 

necessárias.DEFERE-SE a expedição de certidão de crédito para caso, 

querendo, possa a parte credora proceder à habilitação no Juízo da 

Liquidação Extrajudicial.Preclusas as vias impugnativas e a exequente 

nada requerendo, remetam-se os autos ao arquivo.Às providências 

necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007255-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR PHELIPE DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1007255-98.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: IGOR PHELIPE DE 

OLIVEIRA SANTOS I – Relatório Trata-se de ação de busca e apreensão 

em que a empresa requerente alega, em síntese, que o requerido firmou 

contrato de financiamento junto à instituição financeira para aquisição de 

um veículo, cujo bem ficou vinculado por alienação fiduciária em garantia 

de contrato de financiamento. Aduz que a parte requerida tornou-se 

inadimplente deixando de efetuar o pagamento das prestações. Requer a 

busca e apreensão do bem, a citação da parte requerida para apresentar 

contestação, bem como que seja consolidado na posse do mesmo. Com a 

inicial vieram os documentos. Liminar concedida, determinando-se a 

expedição de mandado de busca e apreensão do veículo (id. 11034004). 

Cumprimento da liminar e citação da parte requerida (id. 11486351 e id. 

11486536). Mesmo devidamente citado, a parte requerida deixou 

transcorrer o prazo sem purgar a mora ou apresentar resposta, como 

certificado no id. 12348506. O processo veio concluso. II – 

Fundamentação Com efeito, a requerente afirma que o requerido deixou de 

efetuar o pagamento das parcelas do financiamento do bem alienado 

fiduciariamente. Frise-se que, embora a parte requerida tenha sido 

regularmente citada e intimada da busca e apreensão do bem, deixou 

transcorrer o prazo sem purgar a mora ou apresentar resposta. Sendo 

assim, não havendo contestação do requerido nos autos, a aplicação dos 

efeitos da revelia é medida que se impõe. No caso, além da ausência de 

contestação que impõe a presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente, como alhures já mencionado, a sua pretensão é 

corroborada pela plausibilidade do direito substancial invocado, 

evidenciado pelos documentos que instruíram a petição inicial, mormente 

pela cédula de crédito bancário e o instrumento de protesto de id. 

10726886, demonstrando a mora do requerido. Logo, em atenção ao que 

dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento 

antecipado da lide. É de se observar que, executada a liminar, no prazo de 

cinco dias, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do 

bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 

911/69), sendo facultado a ré, no prazo de cinco dias pagar a 

integralidade da dívida pendente (art. 3°, § 2°, do Decreto-lei n. 911/69), ou 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 3°, § 3°, do 

Decreto-lei n. 911/69). No entanto, embora regularmente citado, o 

requerido não se valeu de nenhuma das faculdades asseguradas pela 

legislação vigente. III – Dispositivo Ante o exposto, JULGA-SE 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, consolidando-se a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e 

apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão liminar 

determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69. Por consequência, EXTINGUE-SE o feito com 

resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% 

sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Caso haja 

pedido, DEFERE-SE ainda o requerimento de desbloqueio do veículo junto 

ao CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício ou sistema RENAJUD. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as anotações e baixas 

necessárias. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 30 de maio de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000444-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO PEREIRA DE ARAUJO (RÉU)

MARIA CRATIU PEREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CLIBAS MORAIS DA SILVA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando manifestação da parte autora, com o 
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fito de que: 1) - Promova o recolhimento da diligência no valor de R$ 35,00 

reais, visando expedir Mandado de Intimação da requerente Sra. MARIA 

NEIDE DE OLIVEIRA, para comparecer a audiência designada por este r. 

Juízo, tendo em vista a necessidade de proceder à intimação pessoal das 

partes (ID 13140257); 2) - Promova o preparo da Carta Precatória a ser 

expedida à comarca de Tangará da Serra/MT, com o finalidade de intimar 

pessoalmente os demandados Srs. PAULINO PEREIRA DE ARAUJO e 

MARIA CRATIU PEEREIRA, para comparecerem ao ato designado susodito. 

Cáceres/MT, 30 de maio de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002500-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI OAB - MT0012981A (ADVOGADO)

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROPINTE CONSERVADORA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA 

IMPULSIONAMENTO PARA AUTOR MANIFESTAR Certifico que a parte 

requerida apesar de citada e intimada (ID 12615966 - em 28/2/2018) 

deixou transcorrer o prazo legal para apresentar manifestação defensiva. 

Com efeito impulsiono os autos com a finalidade de que a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, no prazo de 15 dias, promova o andamento do 

feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 30 de maio de 

2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000982-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luciano André Frizão OAB - MT0008340A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MENDES TRANSPORTES LTDA ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CELSO PARE (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando cumprimento de missiva por parte do 

meirinho.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004745-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELOIZO MOTTA RAMOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando prazo para manifestação da parte 

autora.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003468-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA DE SOUZA RIBEIRO (AUTOR)

ADILSON FERREIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES EDITAL DE INTIMAÇÃO TERCEIROS INTERESSADOS (AÇÃO DE 

USUCAPIÃO) PRAZO - 15 DIAS EXPEDIDO POR ORDEM DO MM. JUIZ DE 

DIREITO: Dr. Ricardo Alexandre R. Sobrinho. DADOS DO PROCESSO: 

Processo (PJE) n.: 1003468-61.2017.8.11.0006 Tipo: Cível Espécie: 

Usucapião Parte Autora: ADILSON FERREIRA LEITE, brasileiro, casado, 

bombeiro, portador da cédula de identidade nº000.588, inscrito no CPF sob 

o nº 488.669.461-68, e sua esposa VANIA DE SOUZA RIBEIRO, brasileira, 

auxiliar de costura, portadora do RG nº 0944953-1, inscrita no CPF sob o 

nº 616.538.531-15, ambos residentes e domiciliados na Rua L, Quadra 34, 

Lote 01, Loteamento São José, Cáceres– MT. Parte Requerida: LUIZ 

CESAR PALMIRO DA SILVA, brasileiro, casado, pecuarista, portador da 

Cédula de Identidade RG nº 7.367.909 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o 

nº 208.009.081-04, filho de José Palmiro da Silva e Dalva Pinto da Silva, 

nascido em 11/9/1957, natural de Cáceres-MT, com endereço na Avenida 

do Sangradouro, 72, Bairro: Cavalhada, em Cáceres-MT. PESSOAS A 

SEREM INTIMADAS (TERCEIROS INTERESSADOS): FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, para ciência dos termos do 

pedido inicial, que poderão se manifestar em 15 dias, nos termos do art. 

259, incisos I e III do CPC c/c art. 216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, 

este com aplicação analógica. RESUMO DA INICIAL: " AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO em face de do espolio de JOSÉ PALMIRO 

DA SILVA e DALVA PINTO DA SILVA, REPRESENTADO PELO 

INVENTARIANTE: LUIZ CÉSAR PALMIRO DA SILVA, brasileiro, casado, 

pecuarista, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.367.909 SSP/SP e 

inscrito no CPF/MF sob o nº 208.009.081-04, filho de José Palmiro da Silva 

e Dalva Pinto da Silva, nascido em 11/9/1957, natural de Cáceres-MT, com 

endereço na Avenida do Sangradouro, 72, Bairro: Cavalhada, em 

Cáceres-MT, conforme termo de compromisso assinado nos autos da 

Ação de Inventário de Bens, COD 52001, em tramite pela Primeira Vara 

Cível da Comarca de Cáceres-MT, pelos motivos de fato e de direito 

adiante aduzidos. I –DOS FATOS Os autores na qualidade de legítimos 

possuidores, pleiteiam neste juízo a sentença declaratória de usucapião A 

presente demanda tem como objeto um lote de terreno urbano, situado do 

Loteamento denominado São José, denominado “ LOTE 01 QUADRA 34”, 

com área de 524,02m² (quinhentos e vinte e quatro metros quadrados), 

registrado no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres – MT, sob a 

matrícula nº 27.009, a fls. 241do livro nº 02– L - 05, cujos limites e 

confrontações seguem indicados no Planta Topográfica do Loteamento. A 

posse dos autores remonta os idos de 2000, conforme demonstrado 

através do Historio da Unidade Consumidora de Energia. III- DO PROCESSO 

DE OCUPAÇÃO A posse dos autores remonta mais de 15 (quinze) anos, 

fazendo “jus”, portanto, à obtenção do domínio na forma desde o início da 

posse Considerando que os autores exercem à posse mansa e pacífica 

do imóvel urbano, sem qualquer oposição dos herdeiros proprietários, 

utilizando-o com inegável ânimo de dono há mais de 15 (quinze) anos, 

alcançando assim, o lapso temporal necessário há aquisição da 

propriedade mediante usucapião extraordinária. O processo histórico da 

ocupação do loteamento denominado SÃO JOSÉ, localizado as margens 

da Av. Santos Dumont equina com a Rua dos Lavapés no bairro São José, 

decorre da aprovação do loteamento na prefeitura, solicitada pelo detentor 

do domínio José Palmiro da Silva e sua esposa DALVA PINTO DA SILVA, 

ambos já falecidos, conforme averbação do lançada junto à margem da 

matrícula do imóvel AV-R.2.M. 27.009, efetuada no 07 de junho de 1996, 

fora proposta por Luiz Cesar Palmiro da Silva. Sendo que, apresentada as 

primeiras declarações às fls. 42/47 dos autos do processo – COD 52001 

em tramite pela Primeira Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, os 

herdeiros postulam pela expedição de inúmeros alvarás judiciais para 

alienar os imóveis, dentre os quais se insere parte ideal do loteamento 

denominado São José. Ocorre que, embora deferido petitório de alvará 

judicial (sentença expedida às fls. 70 dos autos do processo – COD 52001 

) os Herdeiros pugnaram pela suspensão do processo pelo período de um 

ano, para diligenciar acerca da quitação do Imposto Causa Mortis, em 

razão das elevadas quantias a serem pagas. Decorridos mais de oito 

anos, sem que os herdeiros houvessem providenciado o recolhimento dos 

valores relativos a transmissão Causa Mortis, os autos permaneceram 

paralisados na repartição, sem qualquer diligencia das partes. Ou seja, o 

inventariante (réu) deixou de zelar pelo bom andamento do inventário, 

causando obstáculo para transferência das escrituras em favor dos 

moradores, o que deu ensejo a propositura da presente ação de 

usucapião. Deste modo, a legitimidade passiva do Espólio e incontestável, 

uma vez que, conforme, dito anteriormente, José Palmiro da Silva e sua 

esposa foram responsáveis pela implantação do Loteamento, cabendo ao 

espólio desde, responder pela regularização do referido loteamento 
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urbano. VI- DO OBSTÁCULO PARA A TRANSFERÊNCIA DA ESCRITURA A 

desídia dos Herdeiros do Loteamento na condução do inventário é notória. 

Recentemente o Douto Magistrado condutor do feito ao analisar novo 

pedido de suspensão do processo (ANTE O ARGUMENTO DE NÃO 

POSSUIR RECURSOS PARA O PAGAMENTO DOS ITCD), proferiu o 

seguinte despacho; EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) 

JUIZ(A) Leilamar Aparecida Rodrigues NÚMERO DO PROCESSO: 

1326-87.2006.811.0006 ESPÉCIE: Inventário ‘‘Analisando o pedido para 

suspensão do processo, observo que não merece acolhimento, visto que 

o feito se arrasta há aproximadamente oito anos, sendo certo ainda que 

não foi ultimado até a presente data em razão do inventariante alegar 

dificuldade para quitar o imposto de transmissão causa mortis. Ocorre 

que, apesar do alto valor do imposto a ser pago pelo espólio, verifico às 

fls. 250 que este juízo já deferiu a suspensão do feito, ocasião em que o 

inventariante não realizou as diligencias cabíveis para quitação dos 

impostos devidos, bem como não deu prosseguimento nos autos juntando 

os documentos pertinentes. ... Posto isso, considerando que o feito já foi 

suspenso e não havendo amparo legal para deferimento do pedido, 

indefiro o petitório de fls. 271/272, sendo que, para prosseguimento do 

processo, devem ser cumpridas as seguintes determinações: 1. Intime-se 

o inventariante para no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar os seguintes 

documentos, sob pena de extinção do feito: a) cópias autenticadas e 

atualizadas da certidão de óbito, das Escritura Pública de compra e venda, 

das Matrículas dos imóveis urbanos e rurais. Num. 7973318 - Pág. 4 b) 

plano de partilha, com os respectivos quinhões dos herdeiros; c) a Guia 

comprovando o recolhimento do ITCD em face do espólio de Dalva Pinto da 

Silva, com base na GIA-ITCD (Guia de informação de Apuração do Imposto 

de causa mortis e doação), expedida pela Fazenda Pública Estadual; d) 

certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal.Decorrido o prazo, 

venham-me os autos conclusos para sentença. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cáceres - MT, 25 de fevereiro de 2015.”. Verificado o 

obstáculo para a transferência da escritura, não restou aos autores, outra 

alternativa, se não propositura da presente ação de usucapião 

extraordinária. Nesta assertiva, a presente ação de usucapião é o meio 

mais célere e eficaz para possibilitar regularização do registro do imóvel. 

A sentença, declarando a prescrição aquisitiva de imóvel, é a medida que 

se impõe, haja vista que, os autores possuem a posse DIRETA DO IMOVEL 

há mais de 15 (quinze) anos. Bem se vê, pois, que, “in casu”, o 

demandante possui justo título a justificar sua posse e ajuíza ação visando 

à declaração da propriedade, pois, no registro cadastral, o imóvel está em 

nome dos proprietários, já falecidos. VII – DA CARACTERÍSTICA DA 

OCUPAÇÃO BAIXA RENDA O Loteamento São José, onde o imóvel está 

inserido é considerado de baixa renda, eis que, boa parte dos moradores 

auferem renda inferior a três salários mínimos, fato que fica evidenciado 

pelo padrão da moradia encontrada, conforme as fotos em anexo. FINS DE 

MORADIA Vale dizer que os possuidores ora autores utilizam a área para 

fins de moradia, fato este comprovado também por meio do histórico da 

unidade consumidora de energia em anexo. VIII- DA INTIMAÇÃO DOS 

CONFINANTES INDIVIDUAIS Cumpre destacar que, no local não se 

observa qualquer disputa ou discordância quanto aos limites comuns, 

nesta assertiva a presente segue abaixo a qualificação completa dos 

moradores os imóveis vizinhos (confinantes), para que seja possível 

produzir tal prova em juízo. IX- DA NÃO INCIDENCIA DO ITBI Cediço que 

prescrição aquisitiva em comento é uma das modalidades de aquisição 

originária da propriedade, assim, não há falar-se, nesta quadra, sobre 

forma primitiva de adquirir, sendo, pois, certo a improcedência da 

incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, eis que inexiste o 

fato gerador do Tributo. X- DA DISPENSA DE CUSTAS EM RAZÃO DO 

PEDIDO DE ASSISTENCIA JURÍDICA GRATUITA Uma vez que os autos 

encontram-se instruídos com a declaração de hipossuficiência (Doc. 

anexo), requer a concessão do benefício da Justiça Gratuita aos Autores, 

uma vez que os mesmos Num. 7973318 - Pág. não possuem meios para 

arcar com as custas deste processo, sem prejuízo de seu sustento e de 

sua família, Neste sentido, os Autores, deve ser contemplados com o 

benefício da assistência jurídica grat uita constitucional e legalmente 

previsto. De outra banda, necessário que se estenda também por analogia 

o benefício da justiça gratuita com relação às taxas cartorárias de 

aquisição de propriedade . XII – DOS PEDIDOS “Ex positis”, serve-se o 

autor da presente para requerer à Vossa Excelência que se digne: 1- Seja 

a presente recebida, autuada e processada de acordo com o rito 

ordinário. 2- Requer-se a citação dos demandados representados pelo 

inventariante qualificado no preambulo da inicial, para, querendo, contestar 

a presente ação, sob pena de revelia e suas consequências jurídicas, 

informa que os réus ESPOLIO DE JOSE PALMIRO DA SILVA. Uma vez que 

os autos encontram-se instruídos com a declaração de hipossuficiência, 

requer a concessão do benefício da Justiça Gratuita aos autores, uma vez 

que o mesmo não possui meios para arcar com as custas deste processo, 

sem prejuízo de seu sustento e de sua família. 5- Requerer-se ainda, a 

ciência das Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal, para que se 

manifestem sobre eventual interesse na causa, assim como a intimação do 

órgão Ministerial para intervir no feito como Fiscal da Lei, requer a citação 

dos confinantes, abaixo qualificados, para manifestar se há ou não 

interesse na causa. LADO DIREITO DO IMÓVEL: Rua M (não há 

confinante) LADO ESQUERDO DO IMÓVEL : Rua Bahia (não há confinante) 

FUNDOS DO IMÓVEL:MARIA DE LOURDES OLIVEIRA COSTA, RUA BAHIA, 

Nº 10, QUADRA 34, LOTE 02, SÃO JOSÉ. os autores pretendem 

demonstrar a verdade dos fatos alegados, através da produção de prova 

documental e ainda, oitiva de testemunhas ao qual comparecerão 

independente de intimação. 1ª testemunha: MARCELO SOARES DA SILVA, 

CPF 459.658.541-53, residente e domiciliada na Rua dos Macucos, n 09, 

Bairro Vila Mariana. 2ª testemunha: MARLENE DIAS DE MOURA, CPF 

884.413.501-91, residente e domiciliada na Rua Bahia, s/n, Bairro São 

José. 8- Requer-se a expedição de edital, com a finalidade de tornar 

pública a existência da presente demanda tornando possível a habilitação 

eventuais interessados (litisconsortes), 9- Com vistas a chegarem a um 

denominador comum, colocando fim a presente demanda, os autores 

manifestam que possuem interesse na realização de audiência de 

conciliação. 10- Julgar procedente os pedidos da presente ação, 

declarando a prescrição aquisitiva de domínio do objeto da presente 

demanda, ordenando a expedição do competente mandado ao Registro de 

Imóveis desta Comarca, a fim de que transcreva (em definitivo) a sentença 

em nome do autor qualificado no preambulo desta inicial; 11- Sejam ainda, 

condenada a Requerida ao pagamento de custas, taxas e despesas 

processuais, além dos honorários de sucumbência; Dá-se à presente o 

valor de R$ 24.580,53 (vinte e quatro mil e quinhentos e oitenta reais e 

cinquenta e três centavos ), conforme valor venal do imóvel, constante no 

Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal. Temos em que pede e espera 

deferimento. Cáceres -MT, 30 de abril de 2017. PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA OAB-MT 11.483". DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: A 

presente demanda tem como objeto um lote de terreno urbano, situado no 

Loteamento denominado São José, denominado “LOTE 01 QUADRA 34”, 

com área de 524,02m2 (quinhentos e vinte e quatro metros quadrados), 

registrado noCartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres – MT, sob a 

matrícula nº 27.009, a fls. 241do livro nº 02– L - 05. DESPACHO: "Vistos, 

etc. Cuida-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO promovida por 

ADILSON FERREIRA LEITE e VÂNIA DE SOUZA RIBEIRO LEITE em face de 

JOSÉ PALMIRO e DALVA PINTO DA SILNA na pessoa de seu inventariante 

LUIZ CÉSAR PALMIRO DA SILVA. O acordo entabulado entre as Partes na 

Audiência de Conciliação (ID12077668) deve ser analisado após o 

cumprimento das demais formalidades. Determino para que a escrivânia 

proceda com o cumprimento do despacho de (ID 10195470), qual seja: - 

tão somente a citação pessoal dos Confinantes, consignando-se as 

advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 344, ambos do CPC); - 

por edital, a intimação de terceiros interessados, para a ciência dos 

termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 15 (quinze) dias, 

este nos termos dos 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 216-A, § 4º da Lei 

de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - a intimação da 

União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de recebimento, para 

que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o pedido, com aplicação 

analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Expeça-se o necessário. Após, 

volve-me concluso para sentença. Cáceres/MT., 09 de maio de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito". E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos José Cosme da Silva 

(Técnico Judiciário), digitei. Cáceres /MT, 30 de maio de 2018 Marcos José 

Cosme da Silva Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002417-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FENANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO FRASCARI COSTA OAB - SP313895 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO GARCIA BARBOSA (REQUERIDO)

OUTRO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARIA APARECIDA BARBOSA BARROS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002417-78.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: SEBASTIAO FENANDES REQUERIDO: RICARDO GARCIA 

BARBOSA, OUTRO Vistos etc. Cumpra-se a carta precatória, servindo a 

cópia do mandado. Após o cumprimento, oficie comunicando ao Juízo 

Deprecante o inteiro teor dos atos praticados, com as homenagens de 

estilo, e providencie baixa nos registros. Cáceres/MT, 29 de Maio de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005560-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO MARTINS - ME (EMBARGANTE)

JOSE PAULO MARTINS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI MUNIZ RIBEIRO OAB - MT0004583A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005560-12.2017.8.11.0006. 

EMBARGANTE: JOSE PAULO MARTINS - ME, JOSE PAULO MARTINS 

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. Esclareçam as partes quanto o 

interesse na produção de outras provas, justificando e demonstrando a 

sua pertinência e necessidade, no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, 

oportunizo ao Embargante manifestar sobre a defesa apresentada, 

notadamente à preliminar arguida. Caceres, 30 de maio de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-118 IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA

Processo Número: 1005509-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTON JUNIOR POMPERMAYER (IMPUGNANTE)

SOLANGE CARDOSO (IMPUGNANTE)

NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005509-98.2017.8.11.0006. 

IMPUGNANTE: ANILTON JUNIOR POMPERMAYER, SOLANGE CARDOSO, 

NOVO LAR SUPERMERCADO LTDA - ME IMPUGNADO: BANCO DO BRASIL 

S.A Esclareçam as partes quanto o interesse na produção de outras 

provas, além das já apresentadas, no prazo de 15 dias. Designe audiência 

de tentativa de conciliação para realização no Centro Judiciário desta 

comarca. Caceres, 30 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000434-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO FRANCISCO DE SOUSA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO FRANCISCO DE SOUSA OAB - MT0011321A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000434-78.2017.8.11.0006. 

EMBARGANTE: EVERALDO FRANCISCO DE SOUSA EMBARGADO: 

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Certifique a escrivania se o 

Embargante manifestou sobre os termos do despacho anterior. Dada a 

natureza infringente dos embargos de declaração de id. 11996181, 

oportunizo ao Embargado - dos embargos de declaração, ora, 

Embargante/Autor, manifestar no prazo de cinco dias,. Após, retorne 

concluso. Caceres, 30 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002419-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA KAROLAYNE DA SILVA LANDIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002419-48.2018.8.11.0006. AUTOR: 

VALERIA KAROLAYNE DA SILVA LANDIM RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Sem prejuízo de 

posterior análise das condições da ação e pressupostos processuais, e 

ainda considerando os termos da Portaria nº 01/2016-CEJUSC de Cáceres 

que instituiu a realização de audiências concentradas, recebo a inicial e 

determino o seu processamento sob o pálio da Justiça Gratuita (Lei 

1.060/50 e art. 98 e ss. do CPC). Remeta estes autos ao CENTRO 

JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 165/CPC) para 

realização da audiência concentrada. Cite-se o réu com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da audiência, anotando no 

mandado (art. 250 CPC) que o mesmo deverá (preferencialmente) 

comparecer ao ato acompanhado de Advogado ou Defensor Público. Caso 

o réu manifeste não ter interesse na tentativa de autocomposição, seu 

prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da petição que se 

manifestar nos mesmos termos (desinteresse na autocomposição), 

conforme redação do art.334, §5° do CPC. Caso não seja obtida a 

autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a partir da data 

da audiência (art. 335, CPC). Anote-se no mandado de citação as 

advertências do art. 344 do CPC. Ficam as partes também advertidas de 

que a ausência injustificada na audiência de tentativa de conciliação 

importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a multa que fica 

desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do CPC). Saliento que 

a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação eletrônica ao 

Advogado (art. 334, §3°, CPC). Cáceres/MT., 30 de maio de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003761-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

ADAO CALVEZ LARREA OAB - MT0011069A (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVEIRA CRUZ & SILVEIRA CRUZ LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:
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IDALINA SILVEIRA CRUZ (REPRESENTADO)

ANITA DA SILVEIRA CRUZ (REPRESENTADO)

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam 

com seus clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 30 de 

julho de 2018 às 14h30min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres/MT, 30 de maio de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002104-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE DANNEMANN (AUTOR)

RENATE HELENA PEIN DANNEMANN (AUTOR)

URSULA ILSE DANNEMANN DE HARO (AUTOR)

MONICA ESTER DANNEMANN CASSIUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO CORREA MARTINS OAB - SP76944 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVICULTURA CACERES S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002104-20.2018.8.11.0006. AUTOR: 

RICARDO HENRIQUE DANNEMANN, MONICA ESTER DANNEMANN 

CASSIUS, RENATE HELENA PEIN DANNEMANN, URSULA ILSE 

DANNEMANN DE HARO RÉU: SILVICULTURA CACERES S/A Por alguma 

inconsistência do sistema, o processo retornou concluso. Promovo a 

devolução para o Cartório. Caceres, 30 de maio de 2018. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002293-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL DOS SANTOS MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO VITOR MARTINS CUNHA OAB - MT0014008A (ADVOGADO)

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO)

WANDERLEY LOPES CONCEICAO OAB - MT0014000A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002293-95.2018.8.11.0006. AUTOR: 

GENIVAL DOS SANTOS MOREIRA RÉU: HDI SEGUROS S.A. Por alguma 

inconsistência do sistema, o processo retornou concluso. Promovo a 

devolução para o Cartório. Caceres, 30 de maio de 2018. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002456-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA DO CARMO LANA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. SILVA DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002456-75.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: ADELINA DO CARMO LANA ALVES REQUERIDO: L. L. 

SILVA DE OLIVEIRA - ME Vistos etc. Cumpra-se a carta precatória, 

servindo a cópia do mandado. Após o cumprimento, oficie comunicando ao 

Juízo Deprecante o inteiro teor dos atos praticados, com as homenagens 

de estilo, e providencie baixa nos registros. Cáceres/MT, 30 de maio de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002448-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS CRISTINA RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA OAB - SP384654 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Olivia de Souza Rodrigues (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002448-98.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: IZAIAS RODRIGUES REQUERIDO: OLIVIA DE SOUZA 

RODRIGUES Vistos etc. Cumpra-se a carta precatória, servindo a cópia do 

mandado. Após o cumprimento, oficie comunicando ao Juízo Deprecante o 

inteiro teor dos atos praticados, com as homenagens de estilo, e 

providencie baixa nos registros. Cáceres/MT, 30 de maio de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002421-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANDEIRANTES CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002421-18.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: GONCALO DE SOUZA E CIA LTDA - ME EXECUTADO: 

BANDEIRANTES CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA - ME 

Emende-se a inicial para regularização do pólo ativo, eis que a parte 

escolhida não tem legitimidade para postular a cobrança de honorários. 

Deverá ainda a parte providenciar a juntada do instrumento procuratório 

comprovando quem tem atuou e tem poderes para representar a parte 

Executada, notadamente, intimação dos atos do processo. Fixo prazo de 

15 dias regularização, sob pena de extinção. Cáceres/MT, 30 de maio de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002459-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DO PRADO E SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENTO DAS NEVES SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002459-30.2018.8.11.0006. AUTOR: 

FRANCISCO DO PRADO E SILVA JUNIOR RÉU: BENTO DAS NEVES SILVA 

Vistos, etc. Dentre os pedidos trazidos à baila, a parte Autora requer a 

concessão da justiça gratuita. O atual Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015),traz em seu artigo 98, caput, a previsão de concessão da 

justiça gratuita aos que não possuem condições de arcar com as 

despesas processuais. No entanto, a nova legislação processual civil se 

ateve a mencionar que o beneficio deveria ser concedido à pessoa natural 

ou jurídica com insuficiência de recursos, porém, não trouxe o conceito de 

insuficiência. Não obstante, o artigo 1º da legislação, preceitua que suas 

normas processuais nela contidas, devem ser interpretadas de acordo 

com os valores e normas fundamentais da Constituição Federal. Nesse 

aspecto, no que concerne a assistência judiciária gratuita, o texto 

constitucional prevê, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
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insuficiência de recursos”. Assim, à luz da Constituição Federal, a 

comprovação de hipossufiência não pode ser de todo afastada, sendo a 

declaração de pobreza mera presunção relativa, que necessita de outros 

elementos capazes de comprovar a incapacidade financeira. Ademais, no 

presente caso, há elementos capazes de afastar a presunção de 

insuficiência, tendo em vista que há nos autos noticia de que a parte 

Autora aufere renda, sendo empresário. Deste modo, diante da previsão 

do artigo 99, § 2º, do NPC, antes de indeferir o pedido, convém facultar ao 

interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu 

próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do 

processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte 

requerente deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documento que comprove sua renda mensal 

(cópia carteira de trabalho, holerite, extratos bancários, etc.) ou, no 

mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas 

processuais Pondero que a parte tem a opção de escolher a redistribuição 

para o Juizado Especial e que não tem incidência de custas e despesas 

processuais. Decorrido o prazo, volvam-me conclusos os autos. Intime-se. 

Caceres, 30 de maio de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de 

Direito Vistos, etc. Dentre os pedidos trazidos à baila, a parte Autora 

requer a concessão da justiça gratuita. O atual Código de Processo Civil 

(Lei 13.105/2015),traz em seu artigo 98, caput, a previsão de concessão 

da justiça gratuita aos que não possuem condições de arcar com as 

despesas processuais. No entanto, a nova legislação processual civil se 

ateve a mencionar que o beneficio deveria ser concedido à pessoa natural 

ou jurídica com insuficiência de recursos, porém, não trouxe o conceito de 

insuficiência. Não obstante, o artigo 1º da legislação, preceitua que suas 

normas processuais nela contidas, devem ser interpretadas de acordo 

com os valores e normas fundamentais da Constituição Federal. Nesse 

aspecto, no que concerne a assistência judiciária gratuita, o texto 

constitucional prevê, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Assim, à luz da Constituição Federal, a 

comprovação de hipossufiência não pode ser de todo afastada, sendo a 

declaração de pobreza mera presunção relativa, que necessita de outros 

elementos capazes de comprovar a incapacidade financeira. Deste modo, 

diante da previsão do artigo 99, § 2º, do NPC, antes de indeferir o pedido, 

convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de 

arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e 

despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça 

Gratuita, a parte requerente deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob 

pena de indeferimento do benefício, documento que comprove sua renda 

mensal (cópia carteira de trabalho, holerite, extratos bancários, etc.) ou, 

no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas 

processuais Decorrido o prazo, volvam-me conclusos os autos. Intime-se. 

Caceres, 14 de maio de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de 

Direito , 30 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001247-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001247-71.2018.8.11.0006. Vistos, etc. 

Tendo sido efetuado o pagamento das custas, cumpra a escrivania 

integralmente o despacho de ID. 12889168. Intime-se. Cumpra-se. 

Cáceres,30 de Maio de 2018 Ricardo Alexandre Riciielli Sobrinho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002305-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

BRUNO DE MELO MIOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE MELO MIOTTO OAB - MT0019512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TULIO AURELIO CAMPOS FONTES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO GOMES NERY OAB - MT2051/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002305-12.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, BRUNO DE MELO MIOTTO 

EXECUTADO: TULIO AURELIO CAMPOS FONTES Vistos etc. DEFIRO o 

requerimento retro. Promova as atualizações necessárias junto ao 

cadastro da parte ré. Após, cumpra as demais deliberações do despacho 

de id. Num. 13380667. Cáceres/MT., 30 de Maio de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004051-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO MARIANO DA COSTA (EXECUTADO)

H. M. DA COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004051-46.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: H. M. DA COSTA 

IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP, HELIO MARIANO DA COSTA Os 

embargos não foram recebidos no efeito suspensivo. Assim, indefiro o 

pedido de liberação dos valores penhorados via Bacenjud. Reoportunizo a 

parte Credora indicar bens passíveis de penhora, inclusive comprovar que 

efetuou buscas no Cartório de Registro de Imóveis, em 15 dias. Caceres, 

29 de maio de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000448-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO BARBOSA DE LIMA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUITENALDO SILVA SOUZA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000448-28.2018.8.11.0006. 

EMBARGANTE: JOSE AUGUSTO BARBOSA DE LIMA EMBARGADO: 

RUITENALDO SILVA SOUZA Providencie a habilitação do Advogado da 

Embargada nos registros. Após, cite a Embargada via DJE, na pessoa de 

seu Procurador para impugnar/oferecer resposta, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias. Sem prejuízo do prazo estipulado, designe audiência de 

tentativa de conciliação para realização pelo Centro Judiciário. Caceres, 

30 de maio de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000448-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO BARBOSA DE LIMA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO OAB - MT10631 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUITENALDO SILVA SOUZA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000448-28.2018.8.11.0006. 

EMBARGANTE: JOSE AUGUSTO BARBOSA DE LIMA EMBARGADO: 

RUITENALDO SILVA SOUZA Providencie a habilitação do Advogado da 

Embargada nos registros. Após, cite a Embargada via DJE, na pessoa de 

seu Procurador para impugnar/oferecer resposta, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias. Sem prejuízo do prazo estipulado, designe audiência de 

tentativa de conciliação para realização pelo Centro Judiciário. Caceres, 

30 de maio de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000545-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GARCIA DE OLIVEIRA NETO (REQUERENTE)

CATIA VIRGINIA WEBER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RODRIGO MIGUEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ KIHATIRO NAKAGAKI (REQUERIDO)

MAURO KIHATIRO NAKAGAKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000545-28.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: RODRIGO MIGUEL DE OLIVEIRA, CATIA VIRGINIA WEBER 

DE OLIVEIRA, JOSE GARCIA DE OLIVEIRA NETO REQUERIDO: ANDRE LUIZ 

KIHATIRO NAKAGAKI, MAURO KIHATIRO NAKAGAKI A necessidade de 

emenda persiste. A petição inicial não narra logicamente os fatos e 

impossibilita a compreensão do juízo do litígio. A pretensão final, 

aparentemente, não tem correspondência com a narrativa. Frente a total 

dificuldade de compreensão por este juízo, reoportunizo por mais uma vez 

a parte Autora apresentar petição com descrição clara e objetiva dos 

fatos e que possibilite a compreensão da lide, assim como formule pedido 

pertinente, sob pena de indeferimento. Fixo prazo de dez dias. Intime-se. 

Caceres, 30 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002141-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA EUDALIA DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

ANTONIO PEDRO DA SILVA MACHADO OAB - SC7459 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002141-81.2017.8.11.0006. 

EMBARGANTE: LAZARA EUDALIA DOS SANTOS EMBARGADO: BANCO 

DO BRASIL S.A Acolho às ponderações do Perito - id. 12237428. 

Reoportunizo as partes a indicação de quesitos, no prazo de dez dias. Em 

sendo apresentado, intime novamente o Perito para apresentar proposta 

de honorários, em cinco dias. Caceres, 30 de maio de 2018. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003232-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIL DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE MORENO (RÉU)

Outros Interessados:

MARIA ELIETE FANAIA (TERCEIRO INTERESSADO)

HEITOR MARQUES LEITE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003232-12.2017.8.11.0006. AUTOR: 

JOVANIL DE CAMPOS RÉU: JOSE HENRIQUE MORENO Manifestem as 

partes sobre a situação descrita pelo Cartório de Registro de Imóveis - id. 

Num. 12793040, inclusive prestem esclarecimentos sobre a dívida lá 

apontada - quem é o Credor, local de tramitação da ação, valor atual da 

dívida, no prazo de 15 dias. Caceres, 30 de maio de 2018. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003232-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIL DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE MORENO (RÉU)

Outros Interessados:

MARIA ELIETE FANAIA (TERCEIRO INTERESSADO)

HEITOR MARQUES LEITE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003232-12.2017.8.11.0006. AUTOR: 

JOVANIL DE CAMPOS RÉU: JOSE HENRIQUE MORENO Manifestem as 

partes sobre a situação descrita pelo Cartório de Registro de Imóveis - id. 

Num. 12793040, inclusive prestem esclarecimentos sobre a dívida lá 

apontada - quem é o Credor, local de tramitação da ação, valor atual da 

dívida, no prazo de 15 dias. Caceres, 30 de maio de 2018. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 178349 Nr: 1189-90.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO NETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTÔNIO RONDON SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:5.269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Cuida-se de ação de execução.

No curso da ação as partes entabularam composição (fls. 54).

Na petição de fls. 71 a parte Credora informa o cumprimento integral do 

acordo.

Isto posto, julgo extinto estes autos nos termos do art. 924, inciso II do 

CPC.

Determino a baixa da penhora de fls. 51. Segue comprovante de baixa da 

restrição em anexo.

Observo que na propositura da presente ação, foi deferido o pedido de 

recolhimento das custas e taxas processuais ao final do processo.

Entretanto, frente ao recurso de apelação apresentado, o TJMT revogou a 

decisão que autorizou o recolhimento ao final.

Com base na decisão do Tribunal de Justiça, cabe ao Exequente 

providenciar o pagamento das custas.

As partes fizeram acordo e apenas pleitearam a isenção das custas, 

ficando silente a quem caberia em caso de persistir a obrigação.

Como o Tribunal revogou o benefício e determinou o pagamento, cabe a 

este juízo apenas fazer a parte efetuar o pagamento.

Cabe ponderar que embora na distribuição a obrigação de efetuar o 

pagamento cabe ao Exequente, as custas e despesas, ao termo do 

processo, é de incumbência do Devedor, com base no princípio da 

causalidade.

Sendo silente o acordo sobre a obrigação imposta, é de incidir a regra do 
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§ 2º do 90 do CPC, conforme deliberado às fls. 64.

Assim, proceda o setor responsável à apuração das custas e taxa de 

distribuição, a intimação das partes para efetuar o pagamento, e em caso 

de descumprimento, expeça-se certidão e encaminhe para Funajuris para 

fins de protesto.

Intimem-se.

Após o cumprimento das formalidades legais, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 190301 Nr: 8471-82.2015.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIS MARIS CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTEMP AR CONDICIONADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEXANDRA BETHANIA 

FRAJADO DE SOUZA - OAB:18.705 MT, NATALY LOPES ESTEVES - 

OAB:21912/0, PATRÍCIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - 

OAB:8.014 MT, RENATO RODRIGUES COUTINHO - OAB:14393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ...Sendo assim, diante do evidente prejuízo de ordem material, é devido ao 

autor a restituição do valor de R$336,00(trezentos e trinta e seis reais), 

relativos à diferença do valor pago pelo autor para aquisição do produto 

com preço maior do que aquele entregue, que deverá ser devidamente 

corrigido pelo INPC/IBGE a partir do desembolso e acrescida de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação....Como dito, muito 

embora tenha ocorrido a falha na prestação de serviços com a entrega 

equivocada de produto diverso do adquirido, o autor não ficou totalmente 

desamparado, haja vista ter sido entregue produto semelhante.Assim, no 

meu entendimento, no caso em apreço, verifica-se que houve mera falha 

na prestação de serviços pela Ré, que entregou produto diverso do 

estipulado. Contudo, como dito, embora desagradável a situação 

vivenciada, nada trouxe além de aborrecimento, mormente porque o autor 

não trouxe aos autos qualquer prova acerca de efetiva lesão aos seus 

direitos de personalidade.Portanto, por inexistir prova do dano moral 

alegado, pressuposto necessário para configurar a responsabilidade civil, 

o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente. 

Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos expostos na inicial, 

condenando a Requerida à restituição do valor de R$336,00 (trezentos e 

trinta e seis reais) corrigidos pelo índice INPC/IBGE a partir do desembolso 

e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação. 

Não obstante, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos 

morais pelos fundamentos expostos na decisão. Em razão da 

sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, que arbitro em R$400,00 (quatrocentos reais), 

nos termos do art. 85, §8º do Código de Processo Civil. Após o prazo 

recursal, intime-se a parte autora para que implemente o cumprimento de 

sentença no prazo de 15 dias, informando a conta para liberação dos 

valores depositados a título de caução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 193394 Nr: 10401-38.2015.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACOB HUCK NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. S. LOURENÇO AGRÍCOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FERREIRA FREITAS - 

OAB:OAB-SP 121.567, MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - 

OAB:13.150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:182679-SP

 Vistos etc.

É bem certo que o processo encontra-se pronto para receber a sentença. 

Contudo, devo lembrar que a atual sistemática processual reforçou a 

busca da resolução consensual dos conflitos.

Dito isto, lembro que o CPC estabelece que:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe:

(...)

V - preferencialmente promover, a qualquer tempo, a autocomposição com 

auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

Sendo assim, antes de proferir sentença, inclusive que a discussão não 

esta adstrita apenas no pedido inicial, como pedido superveniente de 

indenização por supostos prejuízos, determino a designação de audiência 

de tentativa de conciliação para realização pelo Centro Judiciário de 

Resolução de Conflitos desta comarca.

Atentem-se as partes à advertência contida no art. 334, §8º do CPC, onde 

o não comparecimento injustificado de qualquer das partes será reputado 

como ato atentatório á dignidade da justiça e ensejará a imposição de 

multa de até 2% (dois por cento) sobre a vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, valor este que será revertido em favor do Estado.

Ficam as partes intimadas através de seus respectivos Advogados, 

mediante a comunicação eletrônica deste despacho, bem como a sua 

publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

 Caso não obtida a conciliação, retorne concluso para sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 96134 Nr: 1199-13.2010.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉBORAH STEPHANIA MAZZONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEREZINHA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6.463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias,requererem o que entender de direito, tendo em vista a 

devolução da carta precatória acostada às fls.322/329.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 170653 Nr: 6771-08.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELDEN SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC FINANCE (BRASIL) S/A - BANCO 

MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A MT

 Dada a ocorrência de notícia superveniente de cumprimento da obrigação 

de fazer, inclusive pedido de substituição da penhora em dinheiro para 

fiança, entendo oportuno cumprir o disposto no art. 9º do CPC. Para tanto, 

manifeste a parte Autora sobre a petição de fls. 296/302, no prazo de dez 

dias.

Oportunizo ainda a parte Autora manifestar sobre os embargos de 

declaração apresentados às fls. 434 nos autos em apenso.

Após retorne concluso para julgamento de todos os questionamentos 

apresentados pelas partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 181024 Nr: 2888-19.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL SUZUKI MOTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCILENE TOSCANO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747, EDEMILSON KOJI MOTODA - OAB:SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco )dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista que 

os autos foram desarquivados e encontra-se disponível para carga.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 189022 Nr: 7611-81.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Q.I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE RODRIGUES AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, manifestar acerca das correspondências devolvidas 

com a informação da EBCT que o requerido " Mudou-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 46363 Nr: 4427-69.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE 

CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEILTON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seus advogados, para, no 

prazo de 10 (dez)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista 

que os autos encontra-se desarquivados e disponível para carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 226040 Nr: 11446-09.2017.811.0006

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS MURILO ROLIM JÚNIOR, ODIL MARQUES 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMA ZOCCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 Sendo apresentadas preliminares na impugnação de fls. 36/53, com 

aplicação analógica do art. 350 do CPC, intime a parte Embargante para 

manifestar, querendo, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 163005 Nr: 295-51.2014.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CESAR GUIMARÃES PIOVEZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTATO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termo do art. 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação ajuizada por ANTONIO 

CEZAR GUIMARÃES PIOVEZAN para condenar a Requerida CONTATO 

ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA-ME ao pagamento da quantia de R$ 

21.000,00 (vinte e um mil reais) e R$ 20.067,00 (vinte e um mil e sessenta 

e sete reais, totalizando R$ 41.067,00 (quarenta e um mil e sessenta e 

sete reais), com incidência de correção monetária – INPC, respectivamente 

a partir de 15/01/2012 e 30/01/2012, além da incidência de juros de mora, 

a partir da citação.Condeno ainda a Requerida ao ressarcimento de danos 

morais na importância de R$ 8.000,00 (oito mi reais), valor este que deverá 

ser corrigido monetariamente pelo I.N.P.C / I.B.G.E e acrescida de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês , ambos a partir da data do 

arbitramento.Em atenção ao princípio da sucumbência, condeno o 

Requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

condenação.Decorrido o prazo recursal, aguarde-se o implemento do 

cumprimento de sentença pelo prazo de 30 (trinta) dias. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 189467 Nr: 7907-06.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO LUIZ PASSOS -ME, BENEDITO LUIZ PASSOS, 

ANDERSON LACERDA PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA PROTEINAS MS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO FERNANDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

A decisão de fls. 170 foi extremamente clara em reconhecer a ausência 

de excesso dos honorários propostos pela Perita.

Sendo chancelado o valor da proposta, não há o que se falar em omissão 

do julgado fundamentando na ausência de nomeação de outro 

profissional, quando a nomeação foi mantida, inclusive a proposta de 

honorários.

Assim, desnecessária maiores considerações para afastar os embargos 

declaratórios.

Reoportunizo pela última vez que a parte proceda o depósito dos 

honorários, no prazo de cinco dias, pena de preclusão.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004314-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR NATAL ZAMPIRON (AUTOR)

ANA MARIA SANTIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOMBARDI FILHO (RÉU)

ANDRESSA SANCHES LOMBARDI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004314-78.2017.8.11.0006. AUTOR: 

VALDIR NATAL ZAMPIRON, ANA MARIA SANTIAGO RÉU: JOSE 

LOMBARDI FILHO, ANDRESSA SANCHES LOMBARDI Vistos etc. Cuida-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ajuizada por VALDIR NATAL ZAMPIRON e ANA MARIA 

SANTIAGO em face de JOSÉ LOMBARDI FILHO e ANDRESSA SANCHES 

LOMBARDI. Em síntese, informa a inicial que a ação visa compelir os 

requeridos ao pagamento de valores decorrentes da celebração ode 

contrato de parceria rural entre Valdir Natal, parceiro outorgante, e José 

Lombardi e Andressa Sanches, parceiros outorgados. Explicou na inicial 

que: “O contrato de parceria rural consiste na criação de gado de engorda 

para corte, consistentes em bezerros machos, sendo que o sr. Valdir 

comprometeu-se ao investimento de gado a ser criado nos pastos do sr. 

José Lombardi e da sra. Andressa, Fazenda Agropecuária Andressa, que 

se comprometeram, em contrapartida, a arcar com todas as despesas 

referentes ao manejo da criação, por tempo indeterminado. Ressalte-se 

que a celebração do contrato de parceria deu-se de forma verbal. Para 

tanto, restou acordado entre as partes que o lucro da parceria seria feito 

da seguinte forma: o outorgante faria jus de partida ao equivalente a 07 

arrobas por bezerro (macho) investido, mais 50% da engorda superior as 

07 arrobas iniciais por cabeça. Por sua vez, o outorgado faria jus aos 
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outros 50% resultante da engorda do gado, descontadas as 07 arrobas 

iniciais de cada cabeça. A parceria iniciou-se em 2001, quando o sr. foi 

contratado para Valdir prestar serviços na propriedade rural Fazenda 

Agropecuária Andressa, na função de Capataz, cuja administração e 

gerência incumbe a sra. Andressa Sanches Lombardi, responsável pela a 

anotação da CTPS do primeiro Requerente. O gado investido na parceria 

tem origem na venda de um sítio que o primeiro Requerente possuía em 

sociedade com seu irmão, sr. Valmir Zampiron no ano de 2001. O sr. 

Valdir, tendo por intenção firmar parceria pecuária, entendeu por bem 

vender sua quota parte do imóvel rural ao seu irmão. Como pagamento, 

fora dada a quantia equivalente ao poder de compra de 80 (oitenta) 

cabeças de gado, a serem pagos durante dois anos. Ou seja, a moeda 

utilizada para pagamento foi as reses. Nesse ponto, cumpre ressaltar que 

no ano de 2001 foram investidas na parceria 32 (trinta e dois) bezerros 

machos, e já no ano de 2003 foram investidas 80 (oitenta) cabeças de 

gado, sendo a maioria das reses provenientes da venda de sua parte do 

sítio, conforme dito acima, e as outras cabeças adquiridas por compra. 

Dando continuidade à parceria, durante o ano de 2005, o sr. Valdir investiu 

aproximadamente 12 (doze) bezerros machos na parceria pecuária, que 

tem origem na herança recebida pela sra. Ana Maria Santiago, ante o 

falecimento de seus genitores, o que justifica a inclusão da Requerida no 

polo ativo da demanda. Nesse contexto, considerando que o sr. Valdir era 

funcionário da Fazenda Agropecuária Andressa, tinha certa ciência, ainda 

que precária, sobre a administração do gado proveniente da parceria, 

tendo em vista que acompanhava o embarque e desembarque de gado na 

Fazenda, os animais que eram levados para abate e como se dava o 

manejo da criação. Insta salientar que durante o período de vigência do 

contrato de parceria, o lucro resultando do abate de gado da parceria não 

era revertido em dinheiro, posto que era realizada a compra de outras 

cabeças de gado que eram reinvestidas para engorda e posteriormente 

levados para corte. Após a compra do gado a ser reinvestido, a parte 

referente a parceria era marcada com a “marca” do sr. Valdir, e as demais 

cabeças eram marcadas com a “marca” do sr. José Lombardi Filho. Nesse 

sentido, o lucro que seria referente a quota parte do sr, Valdir nunca foi 

convertido em dinheiro, e sim na compra de novas reses. Ocorre que, 

mesmo durante a prestação de serviços, o primeiro requerente não 

possuía controle exato da quantidade de gado da parceria que 

efetivamente era levado para corte e reinvestido para engorda, posto que 

o primeiro Requerido não fornecia tais informações, ou seja, não havia 

prestação de contas exata sobre o lucro da parceria. Aproximadamente 

no ano de 2009 a situação tornou-se mais problemática, posto que o sr. 

José Lombardi passou a deixar de reinvestir o gado para engorda e 

criação, passando apenas a fornecer gado para corte, desfazendo-se de 

grande quantidade de gado, inclusive da parceria pecuária, sem que no 

entanto fosse repassado qualquer valor ao parceiro outorgante. A 

parceria teve fim em 2014, quando o sr. foi dispensado sem justa Valdir 

causa pelo seu empregador, sendo certo que muito embora o outorgante 

tenha investido quantidades de gado nos anos de 2001, 2003 e 2005, 

jamais recebeu qualquer valor referente aos lucros da parceria. Por 

ocasião da dispensa, o primeiro Requerido comprometeu-se a quitar os 

valores da dívida oriunda da parceria, o que não ocorreu até o presente 

momento.” Após tecer suas razões de fato e de direito, requereu o quanto 

segue: a. PRELIMINARMENTE, requer a concessão de tutela provisória de 

urgência de natureza cautelar, para determinar o arresto sobre o bem 

imóvel rural matrícula 160, denominado “Fazenda Morrinhos”, registrado no 

livro 2 do Registro de Imóveis da Comarca de Porto Esperidião/MT, e sobre 

o imóvel urbano matrícula 23.598, registrado no livro n. 2-Q-4, fls. 158, 

perante o Cartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres/MT, na forma do 

art. 300 c.c art. 301, ambos do CPC com o intuito de que possam garantir o 

juízo para um futura execução visando o resultado útil do processo. b. 

Demais medidas de urgência que tenham por intuito resguardar o direito o 

crédito dos Requerentes, inclusive, arresto em contas bancárias, sob o 

mesmo fundamento do arresto em imóveis, constante no item 6; (...) E, NO 

MÉRITO, requer a total procedência da ação em sendo para condenar os 

Requeridos ao pagamento de R$ 4.034.917,00 (quatro milhões, trinta e 

quatro mil e novecentos e dezessete reais), devidos ao sr. Valdir Natal 

Zampiron, em face do inadimplemento do contrato de parceria pecuária 

havido entre as partes, iniciado em 2001 e com término em dez/2014. h. 

Condenação dos Requeridos em honorários advocatícios em 20% sobre o 

valor da causa e demais custas processuais em conformidade com a 

legislação vigente; Com a inicial, vieram documentos. Recebida a inicial foi 

apreciado o pedido de urgência, em cuja oportunidade foi indeferido (id. 

9135519). Citados, os réus apresentaram contestação no id.10320626. Na 

oportunidade o réu arguiu como questão prejudicial a ocorrência de 

prescrição. Para tanto, salientou que o prazo prescricional sobre a 

espécie é de 03 (três) anos, e por considerar que o contrato foi válido até 

o ano de 2008 e a ação ajuizada no ano de 2017, teria então ocorrido a 

prescrição. Salientou que ainda que fosse considerado o ano de 2009 

como o término da relação contratual, pois assim teriam afirmado os 

autores, também haveria que se incidir a prescrição sobre a demanda. Na 

contestação ainda impugnou o valor da causa chamando a atenção para a 

necessidade do valor da ação ser certo e determinado. Em razão disto, 

após realizar cálculos, aduziu que o correto valor da causa seria o de 

R$1.252,854,25. Também impugnou o pedido de justiça gratuita salientando 

que os autores não são pobres na acepção jurídica do termo. Reclamou 

ser parte ilegítima a pessoa de Andressa Sanches Lombardi e no mérito 

teceu considerações visando a improcedência da ação. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA C.C 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por VALDIR 

NATAL ZAMPIRON e ANA MARIA SANTIAGO em face de JOSÉ LOMBARDI 

FILHO e ANDRESSA SANCHES LOMBARDI. Eis o momento para o 

saneamento. O Código de Processo Civil estabelece que: Art. 357. Não 

ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em 

decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as 

questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de 

fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios 

de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado 

o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão 

do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e 

julgamento. Aliás, Daniel Amorim Assumpção Neves assinala que “O 

saneamento – e agora também organização – do processo é realizado por 

meio de um ato processual complexo, como atestam os incisos do art. 357 

do Novo CPC, cabendo ao Juiz, nesse momento procedimental: resolver, 

se houver, as questões processuais pendentes; delimitar as questões de 

fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios 

de prova admitidos; definir a distribuição do ônus da prova, observado o 

art. 373 do Novo CPC; delimitar as questões de direito relevantes para a 

decisão do mérito; e, se necessário, designar audiência de instrução.” 

(Novo Código de Processo Civil comentado, artigo por artigo. Editora 

JusPodivm: 2016. Página 623). Pois bem. QUANTO A QUESTÃO 

PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO A matéria em tela deverá ser apreciada após 

o término da instrução. Isso porque o objeto da ação demanda a resolução 

de questões de fato e de direito, notadamente quanto a existência da 

relação jurídica contratual, tempo do vínculo, início e término e valores 

praticados. Sendo tais pontos objetos de controvérsia a ser dirimida no 

mérito não há como apreciar neste momento a ocorrência da prescrição 

de modo que postergo sua análise para após a instrução a fim de que 

naquele momento hajam os parâmetros objetivos necessários para a 

análise da prescrição. QUANTO A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA 

Segundo os requeridos equivocam-se os autores quanto ao valor atribuído 

à causa e sustentam que o valor correto seria o de R$1.252.854,25. Para 

tanto, formulou na contestação cálculo técnico em relação ao qual 

apresentou as seguintes considerações (adotadas como parâmetros do 

cálculo): “Em cada investimento foi considerado o ciclo de 28 meses, 

descontado a taxa de mortalidade de 1% e peso de abate de 16@ por 

bovino, o lucro obtido retirando o peso inicial, 45% para o parceiro 

proprietário e 55% para o parceiro tratador. Os 32 bezerros com início em 

01/2001 e com sua finalização em 12/2014 foi representada desde o 

capital investido até os reinvestimentos finalizando o total de 3.263,62@. 

Os 80 bezerros com início em 01/2003 e com sua finalização em 12/2014 

foi representada desde o capital investido até os reinvestimentos 

finalizando o total de 5.649,65@. Os 12 bezerros com início em 01/2005 e 

com sua finalização em 12/2014 foi representada desde o capital investido 

até os reinvestimentos finalizando o total de 578,05@. Cotado o valor da 

@ do boi no valor de R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) preço a vista 

d o  d i a  1 1 / 1 0 / 2 0 1 7 ,  c o n f o r m e  f o n t e 

(http://imea.com.br/imea-site/indicador-boi). Com o capital investido e mais 

os reinvestimentos finaliza o total de 9.491,32@ em 12/2014, convertido 

em reais somando o total de R$ 1.252.854,25.” Da leitura dos parâmetros 

utilizados no cálculo apresentado na contestação, pode-se afirmar que o 

mesmo amparou-se em estimativas meramente virtuais as quais não 

podem servir para restringir a extensão da demanda. Ainda que não se 

pode considerar como procedente qualquer assertiva deduzida na inicial, 

não há como também desde já considera-las improcedentes. Logo, acolher 
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a impugnação do valor da causa na forma em que pretendida pelos réus 

resultaria desde já na rejeição de praticamente 2/3 da pretensão contida 

na demanda. Não se está a negar a pertinência do instrumento processual 

manejado pelos réus, sendo, em verdade, a impugnação ao valor da 

causa o meio hábil a implementar as correções necessárias ao valor 

atribuído à causa de modo que a ação observe o que dispõe o art. 292 do 

Código de Processo Civil. Contudo, não se pode olvidar a causa de pedir 

contida na impugnação está desvinculada de qualquer prova concreta de 

modo que seu acolhimento é inviável. Para justificar a conclusão do Juízo 

no sentido de que os cálculos apresentados pelos réus são meramente 

estimativos e virtuais, basta a verificação da controvérsia existente na 

ação onde se verifica que as partes controvertem até mesmo acerca da 

existência do contrato. Diante deste cenário de incerteza, necessário se 

manter o o valor da causa atribuído na inicial (de maior extensão) de modo 

que em cognição exauriente seja deliberado quanto a sua procedência ou 

improcedência, valendo-se, neste contexto, a regra geral do ônus da 

prova inserida no art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil. Com 

efeito, fica rejeitada a impugnação ao valor da causa. DA IMPUGNAÇÃO 

AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA Os réus também refutam o 

deferimento da justiça gratuita aos autores. O benefício da justiça gratuita 

foi deferido aos autores provisoriamente, tendo em vista que ambos 

apresentaram documentos oficiais que demonstraram rendimentos 

compatíveis com o benefício (vide ids. 8852409 - Pág. 1/6, 8852510 - Pág. 

1, 8852583 - Pág. 1/8, 8852639 - Pág. 1/6 e 8852700). Fato é que da 

análise dos documentos apresentados, muitos deles são de datas 

demasiadamente ultrapassadas, alguns dos anos de 2009. Contudo, a 

declaração de imposto de renda apresentada pelo autor Valdir (8852700) 

era contemporânea ao ajuizamento da ação e nela pode-se verificar o 

valor líquido contidos em depósitos do autor a importância de R$12.000,00. 

Referido valor não seria suficiente para pagar o valor correspondente às 

custas iniciais que, nesta oportunidade, realizando a simulação no site do 

TJMT apura-se que teria o autor que suportar os custos superiores a 

R$40.000,00. Sendo assim, dado elevado valor das custas iniciais e 

ausente prova em contrário atualizada de que os autores ostentam 

condição financeira incompatível com o benefício da justiça gratuita, 

deverá o benefício ser mantido. Por outro lado, deverá os autores na 

instrução apresentar informações atualizadas acerca de sua situação 

econômica, a fim de que este Juízo possa novamente deliberar acerca do 

ponto no momento da sentença de mérito. Fica assim acertado o quadro 

no tocante ao benefício da justiça gratuita. DA PRELIMINAR QUE ALEGA 

SUPOSTA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ No tocante ao preenchimento 

das condições necessárias ao ajuizamento da ação, dentre elas a 

legitimidade das partes é sabido que este Juízo acompanha o 

entendimento ainda observado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual 

tem decidido que as condições da ação devem ser verificadas desde logo 

diante do ajuizamento da ação (cognição sumária) de sorte que não sendo 

possível constatar em tal circunstância a ausência de qualquer condição 

da ação, levando o Juízo a uma análise mais aprofundada dos autos, não 

será mais o caso de extinção do processo sem resolução de mérito, mas 

sim mediante a resolução do mérito. Nesse sentido: “(...) As condições da 

ação devem ser averiguadas segundo a teoria da asserção, sendo 

definidas da narrativa formulada inicial e não da análise do mérito da 

demanda. (...)” (REsp 1582176/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 30/09/2016). Melhor 

ilustrando, a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, destaca sobre 

a aludida teoria, que: “Para os defensores da teoria da asserção, sendo 

possível ao juiz mediante uma cognição sumária perceber a ausência de 

uma ou mais condições da ação, deve extinguir o processo sem a 

resolução do mérito por carência de ação (art. 485, VI do Novo CPC), pois 

já teria condições desde o limiar do processo de extingui-lo e assim evitar 

o desenvolvimento de atividade inútil. Com embasamento no princípio da 

economia processual entende-se que, já se sabendo que o processo não 

reúne condições para a resolução do mérito, cabe ao juiz a sua prematura 

extinção por carência da ação. Nesses termos, a teoria da asserção não 

difere da teoria eclética. Por outro lado, caso o juiz precise no caso 

concreto de uma cognição mais aprofundada para então decidir sobre a 

presença ou não das condições da ação, não mais haverá tais condições 

da ação, que passarão a ser entendidas como matérias de mérito. Dessa 

forma, aprofundada a cognição, a ausência daquilo que no início do 

processo poderia ter sido considerado uma condição da ação passa a ser 

matéria de mérito, gerando uma sentença de rejeição do pedido do autor 

(art. 487, I do Novo CPC), com a geração de coisa julgada material. (...)” 

(Manual de Direito Processual Civil, Volume único. Página 70). (g.n.). Com 

efeito, quando do recebimento da inicial não se verificou a ilegitimidade de 

quaisquer das partes pelo que resultou no processamento da ação. Assim 

sendo, os pontos ventilados na contestação que pretendem a declaração 

de ilegitimidade da ré ANDRESSA serão ponto de análise no momento do 

exame do mérito/sentença. Assim sendo, refuto a preliminar e determino o 

processamento da ação com a produção de provas e posterior prolação 

de sentença onde se examinará o mérito. QUANTO OS PONTOS 

CONTROVERTIDOS E PROVAS A PRODUZIR Como aqui já foi dito, 

controvertem as partes acerca da existência da relação jurídica 

contratual, tempo do vínculo, início e término, bem como os valores 

praticados decorrentes de eventual e controvertida relação contratual. 

Para a resolução da causa assinalo que prevalecerá a regra geral de 

distribuição do ônus da prova, que assim dispõe: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Com efeito, considerando as provas postuladas pelas 

partes à produção, delibero nos seguintes termos: - DAS PROVAS 

INDICADAS PELOS REQUERIDOS: Fica deferida a produção da prova 

testemunhal e a colheita de depoimento pessoal dos autores. - DAS 

PROVAS INDICADAS PELOS REQUERENTES: Também fica deferida a 

produção de prova testemunhal e a colheita do depoimento pessoal dos 

requeridos. No tocante ao pedido de acareação, a deliberação acerca de 

sua realização será promovida durante a audiência. Sendo esta a 

deliberação do Juízo e sendo as provas indicadas pelas partes meramente 

orais, fica desde já designada a audiência de instrução para o dia 12 de 

setembro de 2018, às 15:00 horas. Fica deferida a produção da prova 

testemunhal, limitado ao número de 05 (cinco) testemunhas para cada 

parte – cujo rol deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

357, §4° do CPC). Saliento ainda que incumbirá ao Advogado de cada 

parte, além de apresentar o rol, promover a notificação das testemunhas 

indicadas por seu representado e provar que o fez nos autos, 

observando o disposto no art. 455, §§1° e 2° do CPC). Intimem-se 

pessoalmente os autores e requeridos acerca do depoimento pessoal, 

anotando as advertências do art. 385 do CPC. Ainda em tempo, lembrando 

do que ficou acertado no tópico alusivo à impugnação ao benefício da 

justiça gratuita, ficam os autores também intimados, por seus Advogados, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresentem informações 

atualizadas acerca de sua situação econômica. Publique-se a presente 

decisão. Expeça-se o necessário. Cáceres/MT., 30 de maio de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001509-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ONILA ALVES DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001509-89.2016.8.11.0006. AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: ONILA 

ALVES DE OLIVEIRA Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração 

opostos por SICREDI SUDOESTE MT (id. 13154771) em face da sentença 

proferida por este Juízo (id. 12821630). Segundo se infere do presente 

feito, o Embargante pleiteia, em de Embargos Declaratórios, que seja 

sanada eventual omissão contida na sentença de id. 12821630, no que 

concerne ao fato deste Juízo ter extinguido o feito quando as partes 

requereram a sua suspensão até cumprimento do acordo. Em razão de tal 

fato, requereu o saneamento da omissão para que seja dado 

prosseguimento ao feito, ante o descumprimento do acordo pela pare Ré, 

requerendo, na oportunidade penhora online por meio do sistema 

BACENJUD. Pois bem. Tenho que os embargos devem ser rejeitados ante 

a ausência de interesse processual. É sabido que o recurso ora interposto 

é cabível quando na sentença ou decisão houver obscuridade, 

contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil. No entanto, diante da argumentação esboçada pelo 
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embargante, no caso dos autos, in casu, a pretensão dos embargos de 

declaração não é de esclarecer ou integrar a decisão impugnada, mas sim 

de reforma da sentença proferida, ou seja, embargos de declaração com 

efeitos infringentes. Pois bem, feitas tais considerações, passo a análise 

dos embargos. No caso dos autos, muito embora sejam consideráveis os 

argumentos trazidos pelo embargante, existindo informação dada pelo 

mesmo de que houve descumprimento do acordo homologado, não há que 

se falar em suspensão do feito, tampouco há que se determinar seu 

arquivamento. Explico: Com efeito, o interesse recursal repousa no 

binômio necessidade e utilidade. Com efeito, o interesse 

processual/recursal pode ser traduzido na na necessidade de se obter a 

tutela jurisdicional invocada através do recurso proposto, havendo 

ncessidade de adequação do pedido à tutela pretendida, tenho que resta 

ausente o interesse recursal do embargante, na medida em que busca a 

reforma da sentença para que o feito seja suspenso quando informa que 

houve descumprimento do acordo, motivo pelo qual não é pertinente que 

seja determinada sua suspensão. Sendo assim, morre o interesse do 

autor em ver reformada a sentença para determinar a suspensão do feito, 

haja vista ter informado o descumprimento do acordo e demonstrado ter 

interesse de dar prosseguimento em busca da satisfação do crédito, 

motivo pelo qual REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS. De outro lado, 

ressalto que havendo homologação do acordo entabulado entre as partes, 

forma-se um título executivo judicial, de acordo com o que dispõe o art. 

515, inciso II do Código de Processo Civil, passível de ser executado nos 

próprios autos, cabendo ao credor implementar o cumprimento de 

sentença na forma prevista. Para tanto, concedo ao embargante o prazo 

de 15 dias. Decorrido o prazo sem manifestação, arquive-se. Acaso se 

manifeste, retorne concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 30 de maio 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001509-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ONILA ALVES DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001509-89.2016.8.11.0006. AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: ONILA 

ALVES DE OLIVEIRA Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração 

opostos por SICREDI SUDOESTE MT (id. 13154771) em face da sentença 

proferida por este Juízo (id. 12821630). Segundo se infere do presente 

feito, o Embargante pleiteia, em de Embargos Declaratórios, que seja 

sanada eventual omissão contida na sentença de id. 12821630, no que 

concerne ao fato deste Juízo ter extinguido o feito quando as partes 

requereram a sua suspensão até cumprimento do acordo. Em razão de tal 

fato, requereu o saneamento da omissão para que seja dado 

prosseguimento ao feito, ante o descumprimento do acordo pela pare Ré, 

requerendo, na oportunidade penhora online por meio do sistema 

BACENJUD. Pois bem. Tenho que os embargos devem ser rejeitados ante 

a ausência de interesse processual. É sabido que o recurso ora interposto 

é cabível quando na sentença ou decisão houver obscuridade, 

contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil. No entanto, diante da argumentação esboçada pelo 

embargante, no caso dos autos, in casu, a pretensão dos embargos de 

declaração não é de esclarecer ou integrar a decisão impugnada, mas sim 

de reforma da sentença proferida, ou seja, embargos de declaração com 

efeitos infringentes. Pois bem, feitas tais considerações, passo a análise 

dos embargos. No caso dos autos, muito embora sejam consideráveis os 

argumentos trazidos pelo embargante, existindo informação dada pelo 

mesmo de que houve descumprimento do acordo homologado, não há que 

se falar em suspensão do feito, tampouco há que se determinar seu 

arquivamento. Explico: Com efeito, o interesse recursal repousa no 

binômio necessidade e utilidade. Com efeito, o interesse 

processual/recursal pode ser traduzido na na necessidade de se obter a 

tutela jurisdicional invocada através do recurso proposto, havendo 

ncessidade de adequação do pedido à tutela pretendida, tenho que resta 

ausente o interesse recursal do embargante, na medida em que busca a 

reforma da sentença para que o feito seja suspenso quando informa que 

houve descumprimento do acordo, motivo pelo qual não é pertinente que 

seja determinada sua suspensão. Sendo assim, morre o interesse do 

autor em ver reformada a sentença para determinar a suspensão do feito, 

haja vista ter informado o descumprimento do acordo e demonstrado ter 

interesse de dar prosseguimento em busca da satisfação do crédito, 

motivo pelo qual REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS. De outro lado, 

ressalto que havendo homologação do acordo entabulado entre as partes, 

forma-se um título executivo judicial, de acordo com o que dispõe o art. 

515, inciso II do Código de Processo Civil, passível de ser executado nos 

próprios autos, cabendo ao credor implementar o cumprimento de 

sentença na forma prevista. Para tanto, concedo ao embargante o prazo 

de 15 dias. Decorrido o prazo sem manifestação, arquive-se. Acaso se 

manifeste, retorne concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 30 de maio 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000119-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANYELLI ARAUJO NERES (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000119-16.2018.8.11.0006. AUTOR: 

RODRIGO PEREZ RÉU: WANYELLI ARAUJO NERES Vistos, etc. Cuida-se 

de ação de reparação civil por danos materiais e morais proposta por 

RODRIGO PEREZ em face de WANYELLI ARAÚJO NERES, já devidamente 

qualificados. Compulsando os autos, verifico que o autor foi intimado para 

que indicasse endereço da Requerida, a fim de que fosse possível 

proceder com a sua devida citação/intimação, tendo em vista que o 

endereço incialmente indicado foi insuficiente (id. 11857086). No entanto, 

duas vezes intimado para se manifestar, se manteve inerte (id. 11857775, 

12475965, 12993133 e 13442363). Deste modo, há desídia do autor, tendo 

em vista que deixou de promover os atos e diligências necessárias para 

impulsionar o andamento do feito. Com efeito, o processo encontra-se 

parado há mais de 30 (trinta) dias, por omissão da parte autora, sendo, 

portanto, medida imperativa a sua extinção. Ante o exposto, nos termos do 

art. 485, III do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Publique-se. Intime-se. Custas já 

recolhidas. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Cáceres, 30 de maio de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000621-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA RODRIGUES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000621-23.2016.8.11.0006. AUTOR: 

MARIANA RODRIGUES ALVES RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 

S/A Proferida sentença, a parte Autora apresentou embargos 

declaratórios afirmando que havia protocolizado impugnação à 

contestação - id. Num. 5900141, pelo que pleiteou providências para 

apuração do ocorrido, e ao final, postulou pelo provimento para 

oportunizar a produção de provas. Para justificar o alegado juntou cópia 

da impugnação e das telas de ids. Num. 5900110, Num. 5900114 e Num. 
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5900123. A parte Requerida manifestou pela rejeição dos embargos - id. 

Num. 6708496. Convertido em diligência o questionamento - id. Num. 

7232471, e oficiado ao Departamento de Informatica do Tribunal de 

Justiça, foi apresentada a seguinte resposta - id. Num. 11683423 - Pág. 

74: “Trata-se do despacho exarado nos autos de nº 

1000621-23.2016.811.0006, em que se requer esclarecimentos quanto as 

inconsistências na visualização da impugnação apresentada, que, 

conforme descrito pela parte autora do referido processo, não se 

encontra visível aos demais usuários. Após análise minuciosa realizada 

por este Departamento, verificamos que, conforme os registros de 

auditoria do sistema PJE, o usuário Jesus Vieira de Oliveira inicio um no dia 

25/11/2016, as 18:29:08, a inclusão da petição vinculada ao processo 

mencionado (código identificador: 4193322). Além disso, anexou um 

documento do tipo PDF (código identificador: 4193331) e procedeu a 

assinatura em ambos os documentos, nos horários respectivos: 18:31:16 

e 18:31:18. Contudo, não ocorrera o registro da data de juntada destes 

documentos ao processo e, para que os mesmos fiquem visíveis ao 

usuário, tal procedimento é indispensável, sendo passível de constatação 

através da exibição da informação "juntado em". Ressalta-se que, nas 

funcionalidades disponibilizadas no sistema PJe, concernentes ao 

peticionamento em processos em tramitação, a juntada dos documentos 

ocorre no mesmo momento em que o subscritor efetua a assinatura. O 

comportamento apresentado na auditoria se distingue do padrão da 

funcionalidade e requer correção para a correta apresentação dos dados. 

Ao caso especifico, dado parecer técnico, aguardamos decisão do 

magistrado vinculado ao processo para que seja corrigida a data de 

juntada do documento ....”. Foi oportunizado manifestação das partes, 

vindo a resposta apenas da Autora - id. Num. 11857932. É o sucinto 

relato. Como dito, cuida-se de embargos de declaração. O resultado da 

diligência realizada no Departamento de Informática atesta que a parte 

apresentou impugnação, e por inconsistência do sistema, acabou não 

ficando visível. Extrai do teor da sentença, notadamente do trecho que 

segue descrito que o principal fundamento para a conclusão do julgado 

decorreu da apresentação de documentos pela parte Embargada e o 

silêncio da Autora/Embargante, senão vejamos: "... É bem certo que a 

expressão inequívoca da vontade [1] de contratar é condicio sine qua non 

de todo e qualquer contrato. Não há contrato sem vontade ou ao menos 

atitudes que expressam uma aquiescência/anuência à uma atividade 

contratual. Digo isto para salientar que em que pese a autora não ter 

firmado qualquer contrato com o réu, ficou também provado nos autos que 

a mesma recebeu em sua conta corrente os créditos oriundos deste 

contrato (vide extrato id. 3027894, página 6). Ao menos, diante de tal 

informação prestada pelo réu na contestação, a autora não se insurgiu na 

medida em que não apresentou impugnação. Da mesma forma, não há nos 

autos a informação de que a autora promoveu a restituição dos valores ao 

réu. No mais, atento ao contrato juntado pelo réu (id. 3027894 – páginas 

02/03), quanto ao mesmo também não se insurgiu a autora, tampouco para 

refutar a assinatura contida no contrato, que, diga-se de passagem, 

possui semelhanças com a firma contida no documento pessoal da autora 

anexado à inicial. Ora, diante do recebimento da autora em sua conta 

corrente do crédito oriundo do contrato, e tendo o réu apresentado o 

aludido documento com a assinatura da autora, a qual não foi refutada no 

momento adequado (impugnação à contestação), não há como se 

desconsiderar a existência da relação contratual. Em suma, o réu cumpriu 

o seu mister nos autos na medida em que apresentou provas que 

desconstituem o direito alegado na inicial, tal como exige o art. 373, II do 

Código de Processo Civil. In verbis..." Id. num. 4572597 Ora, restou 

evidente que o principal argumento que sustenta a sentença não coincide 

com a realidade processual, diante da irresignação da Embargante na 

impugnação, e a comprovação da existência de erro do sistema PJE que 

impossibilitou ao juízo ter conhecimento da manifestação. Por conta do 

erro constatado pelo Departamento de Informática, o que resta 

evidenciado é que a sentença, de fato, restou omissa e contraditória 

frente às peças apresentadas pelas partes. Frente a comprovação do 

alegado pela Embargante, como medida de correção, e visando atender 

aos princípios da celeridade, instrumentalidade das formas e duração 

razoável do processo, dou provimento aos embargos declaratórios, com 

efeito infringente, para anular a sentença, com a retomada do processo na 

sua marcha regular. Oficie ao Departamento de Informática solicitando 

providências para correção do erro identificado, consistente em proceder 

a juntada da peça – impugnação. Esclareçam as partes quanto as provas 

que pretendem produzir, justificando-as. Apresente a Autora extrato de 

movimentação de sua conta mencionada no doc. de id. Num. 3027900 

relativa ao mês de março de 2016. Fixo prazo de 15 dias.. Caceres, 30 de 

maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001241-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON BONFIN BASTOS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LP SAO PAULO EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001241-64.2018.8.11.0006. AUTOR: 

AILTON BONFIN BASTOS FILHO RÉU: LP SAO PAULO EMPREENDIMENTOS 

LTDA Vistos, etc. Cuida-se de ação de usucapião proposta por AILTON 

BONFIM BASTOS FILHO em face de LÉCIO PNEUS LTDA. Dentre os 

pedidos trazidos à baila, a Autora requereu a gratuidade da justiça. Este 

Juízo determinou que a Requerente comprovasse a impossibilidade de 

arcar com o pagamento das custas processuais ou efetuasse o 

recolhimento no prazo de 15 dias (id. 12315279), no entanto, se manteve 

inerte. Foi reoportunizado à autora que cumprisse com a determinação, 

porém, novamente quedou-se inerte. É a síntese. Decido. As custas de 

distribuição, que compreendem a taxa de distribuição e custas judiciais, 

são pressupostos necessários ao prosseguimento do feito, sendo que a 

ausência de preparo da peça vestibular enseja o cancelamento de sua 

distribuição. O fato é que o recolhimento das custas processuais de 

distribuição do processo é pressuposto necessário ao curso da ação. No 

caso, facultado à autora por duas vezes suprir a falta, a mesma 

quedou-se inerte de modo que deve lhe incidir o ônus previsto no 

parágrafo único do art. 321 do CPC: Deste modo, como a autora não 

cumpriu a providência anotada a título de emenda a inicial, deverá incidir 

na espécie a consequência jurídica descrita no parágrafo único do art. 

321 do CPC. In verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Ante o 

exposto, com fulcro no parágrafo único do artigo 321, 330, inciso IV e no 

artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição 

inicial, e em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cáceres, 30 de maio de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007894-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PIRES ORTEGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA CARVALHO DA SILVA FANECO OAB - SP335344 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARQUES E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1007894-19.2017.8.11.0006. AUTOR: 

JOSE CARLOS PIRES ORTEGA RÉU: MARQUES E RIBEIRO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS Vistos, etc. Cuida-se de ação monitória ajuizada por JOSÉ 

CARLOS PIRES ORTEGA em face de MARQUES RIBEIRO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, em que alegou na inicial, em síntese, ser credora da 

Requerida no valor de R$1.273.623, 96 (Um milhão duzentos e setenta e 

três mil seiscentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos). Após 

intimação para comprovar a incapacidade financeira para recolhimento de 

custas, o que foi deferido provisoriamente por este Juízo (id. 12220366), o 

autor se manifestou requerendo o aditamento da inicial, informando o 

pagamento no valor de R$20.000,00 pela Ré (id. 11780172). Neste rumo, 

foi determinada a emenda da inicial a fim de que o autor apresentasse a 

planilha atualizada do débito, sendo que suprida a determinação restaria 

recebida a inicial e já analisada (id. 12220366). O Autor se manteve inerte 
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sendo reoportunizado que cumprisse com a determinação sob pena de 

extinção sem resolução do mérito (id. 13387494). No entanto, embora 

tenha se manifestado no id. 13391787 e acostados novos documentos, 

novamente se manteve inerte quanto a apresentação da planilha 

atualizada da dívida, requerendo na oportunidade “O envio de ofício para 

que o Banco do Brasil envie o extrato e comprovante de saque dos 

processos findos (relacionados em planilhas anexas), dos quais o 

requerente não conseguiu ter acesso ao valor recebido”. Pois bem, 

verifico no caso a hipótese de indeferimento da inicial, haja vista a 

ausência de planilha atualizada do crédito exigido pelo autor, documento 

indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC). Ora, a ausência de 

apresentação do cálculo in casu, impede a delimitação do quantum 

debeatur, mormente diante da informação que houve pagamento parcial da 

dívida pela Ré. Outrora, cuida-se de providência pertinente ao 

procedimento da ação monitória, conforme se extrai do art. 700, §2º, 

inciso I do Código de Processo Civil. Por fim, saliento que não deve 

prosperar o pedido do autor no que concerne a expedição de ofício para 

apuração de saques, pois conforme já exposto, é de incumbência do autor 

apontar na petição inicial a importância devida instruída com memoria de 

cálculo (art. 700, §2º, inciso I, CPC). Ademais, poderia incidir na hipótese 

quebra de sigilo fiscal, o que não é pertinente por ora na atual fase 

processual. Sendo assim, tendo sido facultado ao autor à emenda da 

inicial e não tendo cumprido com a providência anotada, deverá incidir na 

espécie a consequência jurídica descrita no parágrafo único do art. 321 

do CPC. In verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Ante o 

exposto, com fulcro no parágrafo único do artigo 321, 330, inciso IV e no 

artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição 

inicial, e em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito. Sem custas. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cáceres, 30 de maio 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 87626 Nr: 3160-23.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R D R DUARTE ME, REGINA DIAS RIBEIRO 

DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:3338/TO

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, em atendimento ao pedido 

do Exequente, INTIMO os Executados, via DJE/MT, através de seu 

advogado, para que no prazo de 05 dias regularize o processo de 

compensação no que tange a sua parte não compensável, sob pena de 

indeferimento sumário do mesmo e prosseguimento da presente Execução 

Fiscal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 178051 Nr: 1027-95.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCINEU DA SILVA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO o Requerido, via 

DJE/MT, através de seu advogado, para que fique ciente de que foi 

designada a audiência instrutória para ocorrer no juízo deprecado (Juízo 

da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca 

de Cuiabá/MT) na data de 15.08.2018, às 13 horas. Em ato contínuo, 

conduzo os autos em carga ao Ministério Público Estadual e, após, à 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, para igualmente 

cientificá-los do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 93539 Nr: 8664-10.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO CACERENSE DE EDUCAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que estes autos foram remetidos à Procuradoria Geral do 

Município e até a presente data não houve devolução. Assim, nos termos 

do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, 

art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Procurador Geral do Município para que no prazo de 3 

(três) dias os devolvam a esta Escrivania.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 93295 Nr: 8454-56.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM PEREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que estes autos foram remetidos à Procuradoria Geral do 

Município e até a presente data não houve devolução. Assim, nos termos 

do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, 

art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Procurador Geral do Município para que no prazo de 3 

(três) dias os devolvam a esta Escrivania.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 93538 Nr: 8593-08.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL WOLSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que estes autos foram remetidos à Procuradoria Geral do 

Município e até a presente data não houve devolução. Assim, nos termos 

do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, 

art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Procurador Geral do Município para que no prazo de 3 

(três) dias os devolvam a esta Escrivania.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 93412 Nr: 8528-13.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOBIAS VIEIRA DA CUNHA (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164-B

 Certifico que estes autos foram remetidos à Procuradoria Geral do 

Município e até a presente data não houve devolução. Assim, nos termos 

do art. 152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, 

art.431 da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE o Procurador Geral do Município para que no prazo de 3 

(três) dias os devolvam a esta Escrivania.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 95545 Nr: 612-88.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COCAR VEÍCULOS LTDA, FRANCISCO 

ANTONIO MEIRELES JUNQUEIRA, LUÍZ PAULO MEIRELLES JUNQUEIRA, 

PAULO CANOVA NANO, LUIZ ALBERTO DA SILVA ZATTAR, ALEXANDRE 

VIEIRA, MILTON APARECIDO SGOBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA MARCIA BARBOSA 

CUNHA - OAB:13069/MT, CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO 

- OAB:6.606/MT, CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - 

OAB:6606, JAIR DE OLIVEIRA LIMA - OAB:4823-B, RYOYU HAYASHI 

JORGE - OAB:1.809-A, Yago Gattass Crepaldi - OAB:21108

 Certifico que estes autos foram remetidos à Procuradoria Geral do Estado 

e até a presente data não houve devolução. Assim, nos termos do art. 

152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 

da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o 

Procurador Geral do Estado para que no prazo de 3 (três) dias os 

devolvam a esta Escrivania.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 62263 Nr: 8529-03.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSÉ DE FAVARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SANTANA ORRO SILVA 

- OAB:6072-b

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO o Executado, via 

DJE/MT, para que fique ciente da penhora de fls. 73 e, querendo, 

embargue-a no prazo de 30 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 150202 Nr: 8931-74.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ADÃO PARISATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO o Executado, via 

DJE/MT, através de seus advogados, para que fique ciente das penhoras 

de fls. 105/107 e, querendo, embargue-as no prazo de 30 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 150202 Nr: 8931-74.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ADÃO PARISATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 Vistos em correição.

Cuida-se de pleito da exequente para que este juízo realize busca do 

endereço da parte executada para nova tentativa de sua intimação acerca 

da constrição efetivada via Bacenjud e Renajud, com fundamento no art. 

256, §3º do CPC.

 Dos autos que a parte executada foi devidamente citada (fl. 12).

A busca realizada via Bacenjud e Renajud restou exitosa (fls. 105/107).

A tentativa de intimação do executado acerca das constrições restou 

inexitosa.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Deferir o pleito da exequente, forte no art. 256, §3º do CPC ;

b) Determinar a tentativa de intimação pessoal do executado no endereço 

encontrado na busca realizada por este juízo (anexa), para ciência da 

restrição efetivada via Bacenjud e Renajud;

c) Em caso do devedor informar eventual transferência de propriedade do 

veículo, que seja comprovada documentalmente, sob pena das sanções 

legais;

d) Primando pela celeridade e economia processuais determino: 1) 

restando encontrado o bem na posse do devedor, promova a penhora e 

avaliação, cujo termo deverá ser assinado pelo devedor, o qual ficará 

desde já nomeado como fiel depositário do veículo, 2) intime-se o devedor 

para, caso queira, impugnar a avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias;

 e) Após, restando frutífera ou infrutífera a diligência supra, intimem-se 

pessoalmente a Fazenda Pública para, no prazo 15 (quinze) dias 

manifestar requerendo o que entender de direito, sob pena de suspensão 

da execução;

f) Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001652-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEDSON DIONYSIO DE OLIVEIRA OAB - 856.590.611-68 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOMAR MAXIMINO PEREIRA (RÉU)

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra CLODOMAR 

MAXIMINO PEREIRA, servidor público do Estado de Mato Grosso, vinculado 

ao sistema prisional. Apurou-se, por meio do Inquérito Civil n.º 29/2015, 

que o demandado Clodomar Maximino Pereira, agente prisional, aceitou 

proposta em dinheiro para facilitar a fuga de preso que se encontrava 

encarcerado no pavilhão 04 da cadeia pública do Município de Cáceres, 

MT, em seguida tentou cooptar colegas de trabalho para implementar a 

fuga, mediante o oferecimento de vantagem indevida, em evidente afronta 

aos princípios da legalidade, da honestidade, lealdade às instituições e da 

moralidade administrativa. À guisa destes fatos, volve-se o MINISTÉRIO 

PÚBLICO perante este Juízo para requerer: (a) processamento do feito em 

conformidade com a legislação pertinente; (b) procedência dos pedidos 

para a condenação do demandado nas penas do art. 12, da Lei Federal nº 

8.429/92; (c) a condenação do demandado no ônus da sucumbência. 

Documentos iniciais acostados ao processo. Devidamente notificado, o 

requerido deixou de apresentar defesa. Os autos vieram conclusos. É o 

que merece registro. Fundamento e decido. Cinge-se esta fase à 

averiguação na peça exordial da presença dos requisitos normativos 

previstos no art. 319 e não incidência do art. 330, todos do Código de 

Processo Civil, bem como a não ocorrência dos quesitos previstos no art. 

17 § 8º da Lei n. 8.429/92. A presente ação há que ser recebida. 

Conforme se verifica, inexiste qualquer vício capaz de levar à rejeição 

preliminar da ação, haja vista que da simples leitura da petição inicial não 

se percebe carência de ao menos um dos elementos que levariam à 

inépcia da vestibular. Há perfeita narrativa das condutas nocivas 

atribuídas ao réu e a documentação que instruiu o pedido configura 

indícios suficientes para tanto, inferindo-se, à saciedade, o pedido, causa 

pedir, interesse processual. De outro lado, as partes são legítimas para 

figurar nos respectivos polos da ação. A via eleita pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO é a adequada e, em cognição sumária, não é possível afirmar a 

inexistência dos atos imputados aos réus. Em suma, a aferição 
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pormenorizada das condutas atribuídas ao réu, sem ao menos oferecer às 

partes o contraditório e a ampla defesa, é incompatível com a fase 

processual em tela. Portanto, descabe, nesta fase processual, o exame 

das alegações de fundo feitas pelo requerido no sentido de inexistência 

de ato ímprobo e ausência de dolo, pois o recebimento da peça vestibular 

nada mais é do que MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, não podendo 

adentrar em questões meritórias. Para tanto, terão as partes a instrução 

processual, momento adequado para comprovar suas afirmações. Logo, 

se os fatos narrados na peça vestibular constituem, em tese, atos de 

improbidade, deve o Juízo receber a petição inicial da ação proposta, 

promovendo o seguimento do feito. Sobre o tema, orienta a jurisprudência 

nacional: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RECEBIMENTO DA AÇÃO DE 

IMPROBIDADE - INDÍCIOS DO ATO - REJEIÇÃO LIMINAR - DESCABIMENTO. 

- Na ação de improbidade, após a manifestação do demandado, cumpre ao 

juiz examinar a plausibilidade das alegações quanto à prática de ato de 

improbidade administrativa para formar juízo de admissibilidade da ação. - 

A falta de prova pré-constituída de dolo ou culpa da prática de ato lesivo a 

princípios da Administração Pública não é hábil a fundamentar a extinção 

liminar da ação, tendo em vista a desnecessidade de tais elementos para 

configurar a prática do art. 11, inc. II da Lei de Improbidade. - O 

reconhecimento da inexistência do ato de improbidade em juízo preliminar 

somente é cabível quando a defesa prévia demonstrar de forma cabal e 

inequívoca a inocorrência do ilícito. - Preliminar rejeitada. Recurso 

desprovido. (TJ-MG - AI: 10040130039809001 MG , Relator: Heloisa 

Combat, Data de Julgamento: 20/02/2014, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2014) ISSO POSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, DECIDO: (a) RECEBER A PEÇA EXORDIAL, eis que 

preenche os requisitos previstos no art. 319, não incide nas hipóteses do 

art. 330 CPC e nas previstas no art. 17 § 8.º da Lei n.º 8.429/92; (b) 

Cite-se o Réu para que apresente contestação no prazo legal, sob pena 

de revelia, forte no art. 344 CPC; (c) Intime-se o ESTADO DE MATO 

GROSSO, na pessoa de seu Procurador-Geral, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste sobre a ação e, querendo, pratique os atos que 

lhes são facultados pelo § 2° do artigo 5º da Lei 7.347/85; (d) Decorrido o 

prazo para apresentação da contestação, intimem-se o Autor para 

conhecimento e eventuais providências; (e) Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cáceres, 06 de dezembro de 2017. Joseane Carla Ribeiro 

Viana Quinto Juíza de Direito Obs.: As petições e os demais atos que se 

fizerem necessários no PJE deverão ser produzidos no editor interno do 

sistema e assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 11.419/2006 e 

Resolução n.º022/2011/TP.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001665-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE MARINA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NO PRAZO DE 05 DIAS.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010560-39.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA OAB - MT0012985A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010560-39.2015.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIENE GONCALVES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Revogo a decisão de id. 

8294218. Nomeio como perito Dr. José Dárcio, que tem consultório médico 

a Rua Cel. José Dulce, 109 Centro, CEP: 78.200-000, para realizar a 

perícia, devendo-se assinar o termo de compromisso, arbitrando os 

honorários periciais no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), nos 

moldes da disposição contida na Resolução do CNJ n.º 232/2016 que fixa 

os valores dos honorários a serem pagos ao perito, no âmbito de 1º e 2º 

graus, que será custeado pelo Estado de Mato Grosso, forte no art. 5º 

LXXIV da Constituição Federal e Súmula 232 do STJ. Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem quesitos e/ou 

indiquem assistentes técnicos. Após, intime-se o Sr. Perito para designar a 

data e hora para realização da perícia, atentando-se para que a data seja 

marcada com prazo mínimo de 30 (trinta) dias e apresentar o laudo pericial 

em igual prazo, nos termos do art. 465, caput, CPC. O perito nomeado 

cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput”) 

ATENTANDO-SE ao que determina o art. 473 do CPC. Com a entrega do 

laudo expeça-se a certidão em favor do perito nomeado, forte no § 3º do 

art. 507 da CNGC. Em havendo solicitação de esclarecimentos pelas 

partes, intime-se o expert para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 477, §2º do CPC. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011737-72.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DOMINGUES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DE MAGALHAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA JUNTAR JUNTAR 

NOS AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E 

ATUALIZADA, NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005350-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERTULIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

RECLAMANTE EM 10 DIAS JUNTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

DATADA E ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010650-81.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE PADUA SANT ANNA MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ABN AMRO REAL S.A. (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA JUNTAR JUNTAR 
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NOS AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E 

ATUALIZADA, NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012144-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA JUNTAR JUNTAR 

NOS AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E 

ATUALIZADA, NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011198-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO FERREIRA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR JUNTAR 

NOS AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E 

ATUALIZADA, NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010899-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JOSE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA PROCEDER O 

LEVANTAMENTO DOS TERMOS DO ID Nº 12470939 e 12470940, NO 

PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000786-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MENDES ANASTACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR JUNTAR 

NOS AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E 

ATUALIZADA, NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003705-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDINILSON DA CRUZ PASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR JUNTAR 

NOS AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E 

ATUALIZADA, NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ARMANDO LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001675-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA COLUNA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR JUNTAR 

NOS AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E 

ATUALIZADA, NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002402-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE AMARAL ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/10/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002402-12.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SOLANGE AMARAL 

ANDRADE REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Em síntese, 

requerente alega ser titular de conta salário no banco requerido, onde 

recebe seus proventos oriundos de sua contratação com o Estado de 

Mato Grosso. Aduz que recebeu um documento do requerido informando 

que sua conta seria tarifada e que deveria proceder com o encerramento 

de sua conta. Com isto, compareceu até o banco para que pudesse ser 

esclarecida acerca do teor daquele documento recebido, ao qual foi 

informada de que o encerramento da conta corrente não influenciaria no 

recebimento de seus proventos. No dia do recebimento de seu pagamento, 

compareceu no caixa eletrônico para saque e, para sua surpresa, o 

salário não estaca creditado em sua conta. Diante do ocorrido, procurou 

informações perante o ente pagador e obteve a resposta de que não 
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havia recebido porque seus proventos foram estornados pelo motivo de 

que a conta da requerente não foi localizada, indo várias vezes ao banco 

e sendo informada de que sua conta estava ativa, porém seu subsídio não 

conseguia ser creditado. Após, todas as tentativas possíveis, recorreu-se 

ao judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência o imediato 

desbloqueio de sua conta, para que a mesma possa receber seu salário. É 

o necessário relato. Passa-se a decidir. Reporta-se ao pedido de tutela de 

urgência, com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. Versam os 

autos sobre o pedido liminar de obrigação de fazer consistente no imediato 

desbloqueio da conta da requerente. Para tanto, exige a lei a conjugação 

dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de 

Processo Civil. É o caso de deferimento da liminar. Dos autos, há 

documentos indicadores da verossimilhança das alegações da 

requerente, especialmente no que diz respeito ao bloqueio de sua conta 

sem sua autorização ou sem qualquer motivo, demonstrando assim a 

ilegalidade do ato por parte do requerido. O perigo na demora encontra-se 

estampado nos autos, vez que a requerente corre o risco de novamente 

ficar sem usufruir de seus proventos para quitação de suas despesas. 

Assim, diante dos fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, 

é possível o deferimento da liminar e medidas necessárias para 

cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDE-SE: a) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os 

requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos 

defeitos do art. 330 do CPC; b) Assim entendendo, DEFERIR O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA feito pela parte requerente e determinar que o 

requerido promova o desbloqueio da conta da mesma, no prazo de 48 

horas, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 200,00 (cem 

reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contados da intimação 

desta decisão. c) Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor da 

requerente, devendo o requerido apresentar prova quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial. d) Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos 

e forma legais. e) Intimem-se as partes acerca da solenidade agendada. f) 

Expeça-se o necessário. g) Cumpra-se. Cáceres/MT, 29 de maio de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

261/2018-PRES.) Assinado eletronicamente por: RAMON FAGUNDES 

B O T E L H O 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 13431762 18052916272310400000013192686

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001669-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR JUNTAR 

NOS AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E 

ATUALIZADA, NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003280-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO APARECIDO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA JUNIOR & SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

SELDEN SILVA JUNIOR OAB - 652.030.381-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/06/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007885-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELVIO PINHEIRO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maryhélvia Amaral Pinheiro de Paula OAB - MT6285/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000105-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010617-57.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DA COSTA MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003229-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR PEREIRA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/06/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001615-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ADEILDO FERREIRA ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007865-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE CARDOZO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007865-66.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ALCIONE CARDOZO 

MARQUES REQUERIDO: PEDRO LEITE Vistos, etc. Intimem-se as partes 

acerca da solenidade agendada. Cite-se o requerido, na forma e moldes 

legais. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte requerida tem 

o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua 

contestação, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos da LJE) 

CÁCERES, 16 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010745-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM CAMARGO MARCACINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007865-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE CARDOZO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LEITE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/06/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011390-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUZILENE AJENOR DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010802-95.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ENI DA SILVA MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

LUXTRAVEL TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

ELIAS GONCALVES DE FIGUEIREDO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012044-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILZA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010006-36.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARGARETE PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Primeiramente, verifica-se que, 

quando da migração de sistemas, o PJE não absorveu todos os dados e 

documentos constantes no Projudi. Sendo assim, para que não haja 

prejuízo as partes, chama-se o feito a ordem, anulando-se todos os atos 

praticados. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia do extrato de 

consulta de balcão SPC e SERASA, atualizado e legível, contemporâneo 

ao ajuizamento da ação. Deve, ainda, no mesmo prazo, trazer a prova da 

pretensão resistida, nos termos do precedente do STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. 

EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 

1.349.53 -MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). – destacou-se. Cumpridas as determinações ou decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 23 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003276-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLE CAMPOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA APRESENTAR A 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NO PRAZO DE CINCO DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012031-56.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR SANTANA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003274-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE MIRANDA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA APRESENTAR A 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NO PRAZO DE CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003271-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007303-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCHINI MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON VIGNARDI CORREA OAB - MT0009484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007303-57.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LAURA FRANCESCHINI 

MACEDO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CACERES Vistos, etc. Intime-se a parte requerente para que apresente a 

prestação de contas no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 30 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 261/2018-PRES.)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010356-63.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO)

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NATAL GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 111 de 962



AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011454-49.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY LOPES CONCEICAO OAB - MT0014000A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA OAB - MT0012985A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 223027 Nr: 9228-08.2017.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO SEGURA VIOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985

 Certifico e dou fé nos termos da portaria 02/2014 e da Resolução 04/2014 

do Tribunal Pleno, diante da tramitação virtual de feitos, deverá o 

requerente providenciar a digitalização dos autos no sistema PJE, no 

prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de extinção e 

arquivamento.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002684-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEF RAMSAY DA MATA (REQUERIDO)

 

INTIMO O REQUERENTE DO COMPROVANTE DE PROTOCOLO DE ID 

13433097

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011511-96.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE MIRANDA AKERLEY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011511-96.2016.8.11.0006. REQUERENTE: SANDRA DE MIRANDA 

AKERLEY REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. 

Trata-se de ação movida por Sandra de Miranda Akerley em desfavor de 

Banco Santander (Brasil) S/A. Em 17/04/2017 às 14h30min, realizou-se o 

pregão da audiência de instrução e julgamento, sendo que foi constatada 

a ausência da parte requerente, bem como de seu patrono, momento ao 

qual o feito fora extinto sem resolução de mérito. No dia posterior a 

solenidade, a autora protocoliza pedido de redesignação de audiência, 

conforme id. 6107966. Pedido de chamamento do feito a ordem de id. 

13333349. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a 

decidir. Compulsando os autos, verifica-se que a audiência fora marcada 

para o dia 17/04/2017, tendo a parte requerente protocolado pedido de 

redesignação no dia seguinte, ou seja, o juízo não foi comunicado 

antecipadamente dos motivos ensejadores da falta da autora, tendo a 

sentença sido prolatada no momento da solenidade. Ademais, o art. 494 

do CPC elenca as possibilidades de reforma de sentença pelo juízo que a 

prolatou, quais sejam: para corrigir erro material ou em sede de embargos 

declaratórios. Deveria então, no caso em tela, a requerente deveria ter 

oposto embargos declaratórios ou interposto recurso inominado para que 

a sentença pudesse ser reformada. Ante todo o exposto acima, 

indefere-se os pleitos de ids. 6107966 e 13333349. Tendo já se passado o 

prazo recursal, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Cáceres/MT, 30 de 

maio de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador 

(Portaria n. 261/2018-PRES.)

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012270-94.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO EDINEI PIRES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012270-94.2015.8.11.0006. REQUERENTE: PEDRO EDINEI PIRES BATISTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação movida por Pedro 

Edinei Pires Batista em desfavor de Vivo S/A. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010028-70.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO SILVA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Digibras Indústria do Brasil SA. (EXECUTADO)

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010028-70.2012.8.11.0006. EXEQUENTE: GONCALO SILVA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL SA., MOVEIS ROMERA 

LTDA DECISÃO 1 – Compulsando o processo, verifica-se que a parte 

devedora foi devidamente citada, porém não procedeu ao pagamento 

integral da dívida. Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de 

Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de 

promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja processada a 
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ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a 

teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ. 2 – 

Caso não exitosa a tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a busca 

de veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo 

localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de 

modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada 

para precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção. 3 – Caso não sejam localizados bens nos itens 1 e 2, em nome 

do princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo ainda 

DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD 

visando obter informações sobre a existência de bens de propriedade da 

parte executada. Com a juntada das informações fiscais submetidas a 

sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a 

tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as anotações 

necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito. 4 – Em caso de 

manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 

528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado. 5 – Na hipótese de haver requerimento da 

parte interessada, DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da 

parte executada nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), com 

esteio no artigo 782, §3º do CPC. 6 – Havendo requerimento da parte 

interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais 

bens localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor. 7 – Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, 

§3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se 

que a presente decisão determina de pronto a busca de bens em todos os 

mecanismos colocados à disposição do Poder Judiciário, sendo que 

qualquer reiteração dos pedidos importará em arquivamento do processo 

por inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde do feito. 9 – 

Por fim, CONCLUSO para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012218-98.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MIRANDA SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012218-98.2015.8.11.0006. REQUERENTE: CRISTIANE MIRANDA 

SOARES DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

ação movida por Cristiane Miranda Soares de Oliveira em desfavor de 

Vivo S/A. Proferida sentença, a parte requerente interpôs recurso 

inominado. Instada a comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a 

parte recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. 

É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a 

sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011333-21.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS DE OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS MAIA SILVA OAB - MT0018443A (ADVOGADO)

SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS OAB - MT15753/O-O (ADVOGADO)

José Renato de Oliveira Silva OAB - MT6557/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIENTE COMERCIO DE VECULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011333-21.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: JOSE MARCOS DE OLIVEIRA 

SILVA EXECUTADO: ORIENTE COMERCIO DE VECULOS LTDA DECISÃO 1 

– Compulsando o processo, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente citada, porém não procedeu ao pagamento integral da dívida. 

Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de promover o bloqueio 

nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do 

sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ. 2 – Caso não exitosa a 

tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a busca de veículos 

registrados em nome do executado por meio do sistema RENAJUD, em 

consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo localização, 

PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de modo a 

satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada para 

precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção. 3 – Caso não sejam localizados bens nos itens 1 e 2, em nome 

do princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo ainda 

DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD 

visando obter informações sobre a existência de bens de propriedade da 

parte executada. Com a juntada das informações fiscais submetidas a 

sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a 

tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as anotações 

necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito. 4 – Em caso de 

manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 

528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado. 5 – Na hipótese de haver requerimento da 

parte interessada, DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da 

parte executada nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), com 

esteio no artigo 782, §3º do CPC. 6 – Havendo requerimento da parte 

interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais 

bens localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor. 7 – Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, 

§3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se 

que a presente decisão determina de pronto a busca de bens em todos os 

mecanismos colocados à disposição do Poder Judiciário, sendo que 

qualquer reiteração dos pedidos importará em arquivamento do processo 

por inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde do feito. 9 – 

Por fim, CONCLUSO para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010708-84.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MANOEL DA SILVA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MEGACELL CELULAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010708-84.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: PAULO MANOEL DA SILVA 

CONCEICAO EXECUTADO: MEGACELL CELULAR DECISÃO 1 – 

Compulsando o processo, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente citada, porém não procedeu ao pagamento integral da dívida. 

Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de promover o bloqueio 

nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do 

sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ. 2 – Caso não exitosa a 

tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a busca de veículos 

registrados em nome do executado por meio do sistema RENAJUD, em 

consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo localização, 

PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de modo a 

satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada para 

precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção. 3 – Caso não sejam localizados bens nos itens 1 e 2, em nome 

do princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo ainda 

DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD 

visando obter informações sobre a existência de bens de propriedade da 

parte executada. Com a juntada das informações fiscais submetidas a 

sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a 

tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as anotações 

necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito. 4 – Em caso de 

manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 

528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado. 5 – Na hipótese de haver requerimento da 

parte interessada, DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da 

parte executada nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), com 

esteio no artigo 782, §3º do CPC. 6 – Havendo requerimento da parte 

interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais 

bens localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor. 7 – Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, 

§3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se 

que a presente decisão determina de pronto a busca de bens em todos os 

mecanismos colocados à disposição do Poder Judiciário, sendo que 

qualquer reiteração dos pedidos importará em arquivamento do processo 

por inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde do feito. 9 – 

Por fim, CONCLUSO para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010283-23.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010283-23.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA 

LEMES REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Trata-se de ação 

movida por Antonio Carlos da Silva Lemes em desfavor de Banco Itaucard 

S/A. Proferida sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. 

Instada a comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a 

sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013618-26.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELZA DA SILVA ARAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

JOBE BARRETO DE OLIVEIRA OAB - MT0008404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

GERSON DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0008350A (ADVOGADO)

Ildo de Assis Macedo OAB - MT0003541A-O (ADVOGADO)

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA OAB - MT0009259A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8013618-26.2010.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA ELZA DA SILVA 

ARAGAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome do executado por 

meio do sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 

002/2010/CGJ. Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição 

de transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção. 3 – Caso não sejam localizados bens 

nos itens 1 e 2, em nome do princípio da celeridade e da economia 

processual, o Juízo ainda DETERMINA sejam realizadas buscas de bens 

junto ao sistema INFOJUD visando obter informações sobre a existência 

de bens de propriedade da parte executada. Com a juntada das 

informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, este Juízo 

DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de justiça, 

promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições legais de 

acesso ao feito. 4 – Em caso de manifestação da parte exequente, com 

fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo Único, todos do 

CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de pagamento para 

que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 do CPC), 

promova o protesto judicial atinente ao débito no montante descriminado. 5 

– Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, DEFERE-SE 

ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes (SPC/SERASA), com esteio no artigo 782, §3º do CPC. 6 – 

Havendo requerimento da parte interessada, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora e avaliação de eventuais bens localizados pela parte exequente 

ou indicados pela parte executada, advertindo-se que todas as buscas de 

bens a serem efetuadas pelo Juízo estão sendo deferidas nesta decisão, 

sendo que todas as demais são a cargo do credor. 7 – Havendo 

constrição patrimonial nas diligências promovidas, INTIME-SE o executado 

por meio de seu advogado ou de maneira pessoal para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as 

providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se que a presente decisão 

determina de pronto a busca de bens em todos os mecanismos colocados 

à disposição do Poder Judiciário, sendo que qualquer reiteração dos 

pedidos importará em arquivamento do processo por inércia do credor e 

falta de providências úteis ao deslinde do feito. 9 – Por fim, CONCLUSO 

para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011229-92.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA APARECIDA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011229-92.2015.8.11.0006. REQUERENTE: HELOISA APARECIDA DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso interposto somente no 

efeito devolutivo, conforme art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte 

recorrida a apresentar as contrarrazões. Após, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010623-64.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO AMORIM ESPINOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010623-64.2015.8.11.0006. REQUERENTE: FABIO AMORIM ESPINOZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso interposto somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011018-56.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO ORTEGA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011018-56.2015.8.11.0006. REQUERENTE: AGNALDO ORTEGA DE 

MOURA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso interposto somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Considerando que a 

parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010231-61.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

V C S LIMA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO)

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010231-61.2014.8.11.0006. REQUERENTE: V C S LIMA - ME REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso interposto apenas no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Considerando que a 

parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011335-54.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DUARTE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

RODRIGO NUNES OAB - SP0144766A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011335-54.2015.8.11.0006. REQUERENTE: JAQUELINE DUARTE ALVES 

REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos, etc. Proferida sentença, a 

parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu 

estado atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o 

prazo. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010954-46.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010954-46.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ROSELI DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 
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autos. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011035-92.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DANIELLE SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011035-92.2015.8.11.0006. REQUERENTE: APARECIDA DANIELLE SILVA 

DIAS REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011823-09.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA FIALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI OAB - MT0014718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011823-09.2015.8.11.0006. REQUERENTE: KELLY CRISTINA FIALHO DOS 

SANTOS REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, VIA 

VAREJO S/A Vistos, etc. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso interposto somente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43 da Lei 9.099/95. Considerando que, apesar de devidamente 

intimada, a requerente deixou transcorrer o prazo para apresentação das 

contrarrazões, remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. 

Cumpra-se. CÁCERES, 17 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-58.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARIA COLETO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Diandro Ramos Lacerda OAB - MT0016337A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010044-58.2011.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO MARIA COLETO DA 

CUNHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, 

etc. Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela parte 

requerente, pretendendo reverter o dispositivo da sentença que condenou 

o autor ao pagamento das custas processuais. É o breve relato. Passa-se 

a decidir. O art. 494 do CPC elenca as possibilidades do juízo prolator da 

sentença, após publicá-la, alterar o decisum. Compulsando os autos, 

verifica-se que o caso em tela não se amolda ao rol mencionado no 

dispositivo supra, sendo o indeferimento do pleito a medida que se impõe, 

ante a ausência de previsão legal. Isto posto, indefere-se o pedido de 

reconsideração formulado pelo requerente. Considerando que já decorreu 

o prazo recursal, arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de 

maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011218-63.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELSON PEDROSO FEREEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011218-63.2015.8.11.0006. REQUERENTE: DELSON PEDROSO FEREEIRA 

COSTA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto pela parte autora, ante a sua 

deserção. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o 

recurso interposto pela parte requerida somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se o requerente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos a Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de maio de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010664-31.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DE OLIVEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010664-31.2015.8.11.0006. REQUERENTE: MARILENE DE OLIVEIRA 

SOARES REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 
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Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto pela parte autora, ante a sua 

deserção. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o 

recurso interposto pela requerida somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a requerente para apresentar 

as contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 17 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011231-62.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IONE FERNANDES CAIRES VANINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011231-62.2015.8.11.0006. REQUERENTE: IONE FERNANDES CAIRES 

VANINI REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso interposto somente no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a 

requerente para que apresente as contrarrazões no prazo de 10 (dez) 

dias. Após, remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. 

CÁCERES, 21 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011171-89.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NALIAN FABIANA DA SILVA YOKOMIZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011171-89.2015.8.11.0006. REQUERENTE: NALIAN FABIANA DA SILVA 

YOKOMIZO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Proferida 

sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a 

comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou 

transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a 

parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a comprovar que 

encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. 

Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. 

Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011626-54.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SOUZA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011626-54.2015.8.11.0006. REQUERENTE: MANOEL SOUZA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Presentes 

os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso interposto pela parte 

requerida somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 

9.099/95. Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente as contrarrazões, bem como junte aos autos 

comprovação atual de hipossuficiência. Após, volvam-se conclusos os 

autos para análise de admissibilidade do recurso da parte autora. 

Cumpra-se. CÁCERES, 21 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010415-80.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CEBALHO MEDINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES OAB - PR0029409A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010415-80.2015.8.11.0006. REQUERENTE: BENEDITA CEBALHO MEDINA 

REQUERIDO: NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos, etc. Proferida sentença, a parte requerente 

interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado atual de 

hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os 

autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se 

depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte 

quando intimada a comprovar que encontra-se hipossuficiente, como 

tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso 

interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 21 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010534-41.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DA SILVA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010534-41.2015.8.11.0006. REQUERENTE: SIRLENE DA SILVA DUARTE 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Proferida sentença, a parte requerente 

interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado atual de 

hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os 

autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se 

depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte 

quando intimada a comprovar que encontra-se hipossuficiente, como 

tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso 
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interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 21 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011209-04.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILDES MONTEIRO MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011209-04.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ADENILDES MONTEIRO 

MOTTA REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, etc. 

Considerando a comprovação de sua hipossuficiência, concede-se a 

requerente os benefícios da gratuidade de justiça. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso interposto somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte 

requerida para que apresente as contrarrazões no prazo de 10 (dez) 

dias. Após, remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. 

CÁCERES, 21 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010312-73.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODNEI CEBALHO BARONCIELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010312-73.2015.8.11.0006. REQUERENTE: RODNEI CEBALHO 

BARONCIELO REQUERIDO: LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE CARTOES 

DE CREDITO LTDA. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte requerente 

interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado atual de 

hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os 

autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se 

depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte 

quando intimada a comprovar que encontra-se hipossuficiente, como 

tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso 

interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 21 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010524-65.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMIL DO CARMO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA LUIZA DE MATOS PALMIERE OAB - MT0012053A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010524-65.2013.8.11.0006. REQUERENTE: AMIL DO CARMO SIQUEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso interposto somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se o requerente 

para apresentar as contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 21 

de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010656-54.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARICILDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010656-54.2015.8.11.0006. REQUERENTE: MARICILDA DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Proferida sentença, a parte requerente 

interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado atual de 

hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os 

autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se 

depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte 

quando intimada a comprovar que encontra-se hipossuficiente, como 

tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso 

interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 21 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012853-79.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILSON BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012853-79.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ADAILSON BATISTA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso interposto pela parte 

requerida somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 

9.099/95. Intime-se o autor para apresentar as contrarrazões no prazo de 

10 (dez) dias. Após, remetam-se os autos para a Egrégia Turma Recursal. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte requerente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto pelo autor, ante a sua deserção. 

Cumpra-se. CÁCERES, 21 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 118 de 962



Processo Número: 8011045-39.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011045-39.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ELIANE ARRUDA DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Restando comprovada a hipossuficiência 

financeira da parte requerente, concede-se a esta os benefícios da 

gratuidade de justiça. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se ambos os recursos interpostos somente no efeito devolutivo, 

nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intimem-se as partes para 

apresentarem as contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 21 

de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020004-96.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIEGAS MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8020004-96.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO VIEGAS MUNIZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o 

recurso interposto somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da 

Lei 9.099/95. Considerando que a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. 

Cumpra-se. CÁCERES, 21 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011696-71.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MARIA IZIDORO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011696-71.2015.8.11.0006. REQUERENTE: JOANA MARIA IZIDORO 

VIEIRA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. 

Proferida sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. 

Instada a comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a 

sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de maio 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011307-86.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SILVA CUIABANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011307-86.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ALINE SILVA CUIABANO 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Considerando a comprovação de 

hipossuficiência financeira da parte requerente, concede-se a esta os 

benefícios da gratuidade de justiça. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se ambos os recursos interpostos somente no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intimem-se as 

partes para apresentarem as contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. 

CÁCERES, 21 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010648-77.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO RAMOS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010648-77.2015.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ CLAUDIO RAMOS 

GOMES REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Considerando a comprovação da 

hipossuficiência financeira da parte requerente, defere-se a esta os 

benefícios da gratuidade de justiça. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso interposto somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte 

requerida a apresentar as contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 21 

de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011082-66.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)
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Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011082-66.2015.8.11.0006. REQUERENTE: LEANDRO ALVES COELHO 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Proferida sentença, a parte requerente 

interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado atual de 

hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os 

autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se 

depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte 

quando intimada a comprovar que encontra-se hipossuficiente, como 

tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso 

interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 21 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012899-68.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE OLIVEIRA CAMPOS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS GARAY DA SILVA OAB - MT17935/O (ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012899-68.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ADILSON DE OLIVEIRA 

CAMPOS BATISTA REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA 

DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012469-19.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT0016559A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012469-19.2015.8.11.0006. REQUERENTE: BENEDITA GOMES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso interposto pela parte 

requerida somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 

9.099/95. Intime-se o autor para apresentar as contrarrazões no prazo de 

10 (dez) dias. Após, remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte requerente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto pela autora, ante a sua deserção. 

Cumpra-se. CÁCERES, 21 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010248-63.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEUZA DA SILVA MASSAVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010248-63.2015.8.11.0006. REQUERENTE: LUCINEUZA DA SILVA 

MASSAVI REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Proferida 

sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a 

comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou 

transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a 

parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a comprovar que 

encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. 

Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. 

Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011067-97.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER PAMELA DE SOUZA DANELICHEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011067-97.2015.8.11.0006. REQUERENTE: JENNIFER PAMELA DE SOUZA 

DANELICHEN REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Considerando que a parte 

requerente comprovou hipossuficiência financeira, defere-se a esta os 

benefícios da gratuidade de justiça. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso interposto somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte 

requerida para a apresentar as contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. 

CÁCERES, 21 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010456-47.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANO DA CRUZ BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010456-47.2015.8.11.0006. REQUERENTE: FELICIANO DA CRUZ 
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BARROS REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Considerando que a parte 

requerente comprovou hipossuficiência financeira, defere-se a esta os 

benefícios da gratuidade de justiça. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso interposto somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte 

requerida para apresentar as contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. 

CÁCERES, 21 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011647-30.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011647-30.2015.8.11.0006. REQUERENTE: TATIANE DA SILVA MENDES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010512-80.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA TEREZINHA DE ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO STABILE ESCANHUELA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT0016559A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010512-80.2015.8.11.0006. REQUERENTE: NEUZA TEREZINHA DE 

ALVARENGA REQUERIDO: RODRIGO STABILE ESCANHUELA - EPP 

Vistos, etc. Proferida sentença, a parte requerente interpôs recurso 

inominado. Instada a comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a 

parte recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. 

É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a 

sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de maio 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010705-95.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON GONCALVES DIAS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010705-95.2015.8.11.0006. REQUERENTE: EDILSON GONCALVES DIAS 

FILHO REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010433-04.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010433-04.2015.8.11.0006. REQUERENTE: DIRCE DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011108-64.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON JOSE DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011108-64.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ROBISON JOSE DUARTE 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Proferida sentença, a parte requerente 

interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado atual de 

hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os 

autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se 

depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte 

quando intimada a comprovar que encontra-se hipossuficiente, como 

tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso 

interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
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CÁCERES, 21 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012224-08.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO RIBEIRO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012224-08.2015.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ ANTONIO RIBEIRO 

RAMOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011363-22.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY GONCALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011363-22.2015.8.11.0006. REQUERENTE: KELLY GONCALVES RIBEIRO 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Proferida 

sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a 

comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou 

transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a 

parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a comprovar que 

encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. 

Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. 

Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de maio de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010960-53.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI SOUZA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010960-53.2015.8.11.0006. REQUERENTE: SUELI SOUZA DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a 

parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu 

estado atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o 

prazo. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011338-09.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELIA EGUES DELUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011338-09.2015.8.11.0006. REQUERENTE: JOCELIA EGUES DELUQUE 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Proferida sentença, a parte requerente 

interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado atual de 

hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os 

autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se 

depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte 

quando intimada a comprovar que encontra-se hipossuficiente, como 

tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso 

interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 21 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011056-68.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA REGINA CAMPOS BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011056-68.2015.8.11.0006. REQUERENTE: FLAVIA REGINA CAMPOS 

BEZERRA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010198-37.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOISZIANE MIRANDA DE BRITO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010198-37.2015.8.11.0006. REQUERENTE: JOISZIANE MIRANDA DE 

BRITO REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos, 

etc. Proferida sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. 

Instada a comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a 

sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de maio 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011075-74.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE GARCIA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011075-74.2015.8.11.0006. REQUERENTE: JUCILENE GARCIA DE 

MIRANDA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010513-65.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA TEREZINHA DE ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010513-65.2015.8.11.0006. REQUERENTE: NEUZA TEREZINHA DE 

ALVARENGA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011203-94.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILDES MONTEIRO MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011203-94.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ADENILDES MONTEIRO 

MOTTA REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, etc. 

Considerando a comprovação da hipossuficiência financeira da parte 

requerente, defere-se a esta os benefícios da gratuidade de justiça. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso interposto 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. 

Intime-se a parte recorrida para que, no prazo de 10 dias, apresente as 

contrarrazões. Após, remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. 

Cumpra-se. CÁCERES, 21 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011341-61.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA APARECIDA MARQUES DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011341-61.2015.8.11.0006. REQUERENTE: LIVIA APARECIDA MARQUES 

DOS PASSOS REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Considerando a 

comprovação de hipossuficiência financeira da parte requerente, 

concede-se a esta os benefícios da gratuidade de justiça. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso interposto somente no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se o 

requerido para que apresente as contrarrazões no prazo de 10 (dez) 

dias. Após, remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. 

CÁCERES, 22 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011306-04.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HOMERO LOPES MAXIMIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DE MATOS BARBOSA SANTOS OAB - RJ115460 

(ADVOGADO)

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011306-04.2015.8.11.0006. REQUERENTE: HOMERO LOPES MAXIMIANO 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso interposto somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Considerando que a 

parte requerente já apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010467-76.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIVELTON ALMEIDA ARTIAGO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010467-76.2015.8.11.0006. REQUERENTE: HELIVELTON ALMEIDA 

ARTIAGO RAMOS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. 

Comprovada a hipossuficiência financeira da parte requerente, defere-se 

a esta os benefícios da gratuidade de justiça. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso interposto somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte 

requerida para a presentar as contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. 

CÁCERES, 22 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011355-45.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011355-45.2015.8.11.0006. REQUERENTE: MAURO FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Proferida sentença, a parte requerente 

interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado atual de 

hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os 

autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se 

depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte 

quando intimada a comprovar que encontra-se hipossuficiente, como 

tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso 

interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 22 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011621-32.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HORACIO DE CALVARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011621-32.2015.8.11.0006. REQUERENTE: HORACIO DE CALVARIO 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Considerando a comprovação de 

hipossuficiência financeira da parte requerente, defere-se a esta os 

benefícios da gratuidade de justiça. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se os recursos interpostos somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intimem-se as partes 

para apresentarem as contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 

de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010645-25.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010645-25.2015.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIANO SILVA BATISTA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Proferida sentença, a 

parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu 

estado atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o 

prazo. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011479-62.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA LOURENCA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011479-62.2014.8.11.0006. REQUERENTE: DILMA LOURENCA DA COSTA 

REQUERIDO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Proferida sentença, a parte requerente interpôs recurso 

inominado. Instada a comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a 

parte recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. 

É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 
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preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a 

sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de maio 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010897-28.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON SANTANA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010897-28.2015.8.11.0006. REQUERENTE: EVERTON SANTANA DAS 

NEVES REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Considerando a comprovação de 

hipossuficiência financeira da parte requerente, defere-se a esta os 

benefícios da gratuidade de justiça. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso interposto somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte 

requerida para que apresente as contrarrazões no prazo de 10 (dez) 

dias. Após, remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. 

CÁCERES, 22 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010704-13.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON GONCALVES DIAS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010704-13.2015.8.11.0006. REQUERENTE: EDILSON GONCALVES DIAS 

FILHO REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000267-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIO BACA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000267-61.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ MARIO BACA FILHO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010453-92.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILZE ROSA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010453-92.2015.8.11.0006. REQUERENTE: EVANILZE ROSA DE PINHO 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. Proferida sentença, a parte requerente interpôs recurso 

inominado. Instada a comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a 

parte recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. 

É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a 

sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de maio 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010454-77.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILZE ROSA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010454-77.2015.8.11.0006. REQUERENTE: EVANILZE ROSA DE PINHO 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. Proferida sentença, a parte requerente interpôs recurso 

inominado. Instada a comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a 

parte recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. 

É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a 

sua deserção. Considerando o pagamento espontâneo realizado pela 

requerida, intime-se a requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

forneça os dados bancários para transferência dos valores. Após, 

proceda a secretaria da vara com a expedição do competente alvará. 

Cumpra-se. CÁCERES, 22 de maio de 2018.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010888-71.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI ALMEIDA GONCALVES OAB - MT0009174A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010888-71.2012.8.11.0006. REQUERENTE: EDNEI DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso interposto somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. 

CÁCERES, 22 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010539-63.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TIBURCIO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010539-63.2015.8.11.0006. REQUERENTE: TIBURCIO MARTINS 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso interposto pela requerida somente no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se o autor 

para apresentar as contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. Conforme se depreende 

nos autos, verifica-se que a parte requerente quedou-se inerte quando 

intimada a comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco 

efetuou o preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso interposto 

pelo autor, ante a sua deserção. Cumpra-se. CÁCERES, 23 de maio de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010918-38.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO)

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT0008571A-O (ADVOGADO)

GABRIELE SOUZA DE OLIVEIRA OAB - SP0344990A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010918-38.2014.8.11.0006. REQUERENTE: CILENE RAMOS DA SILVA 

REQUERIDO: ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A. 

Vistos, etc. Considerando a comprovação da hipossuficiência da parte 

requerente, defere-se a esta os benefícios da gratuidade de justiça. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso interposto 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. 

Intime-se a parte requerida para apresentar as contrarrazões no prazo de 

10 (dez) dias. Após, remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. 

Cumpra-se. CÁCERES, 23 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010711-05.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO RAMOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010711-05.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ALTAMIRO RAMOS DA CRUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente trouxe relatórios médicos. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. Instado a 

efetuar o preparo recursal, o requerente deixou transcorrer o prazo. O 

estado de saúde de uma pessoa não tem o condão de comprovar sua 

hipossuficiência financeira, motivo pelo qual o indeferimento do pleito de 

gratuidade é a medida que se impõe. Com isto, não recebe-se o recurso 

interposto, ante a sua deserção. Intime-se o requerente a se manifestar 

acerca do pagamento espontâneo da dívida no prazo de 05 (cinco) dias. 

Aportando manifestação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 23 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007034-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES PEREIRA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENILDA LEAL DO AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1007034-18.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ALCIDES PEREIRA DE 

BARROS REQUERIDO: RENILDA LEAL DO AMARAL Vistos, etc. Proferida 

sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado, requerendo os 

benefícios da gratuidade de justiça. Vieram os autos conclusos. É o breve 

relato. Passa-se a decidir. É de conhecimento deste juízo que o requerente 

é servidor público do TJMT no cargo de Analista Judiciário. Em consulta ao 

Portal da Transparência, verifica-se que o autor possui condições 

financeiras de arcar com as custas e taxa referente ao preparo recursal, 

conforme abaixo segue: Nome: ALCIDES PEREIRA DE BARROS Cargo: 

ANALISTA JUDICIARIO- SDCR Lotação: Central de Administração - 

Comarca de Cáceres - SDCR Período: Abril/2018 15 - Rendimento Líquido: 

9.455,23 Rendimentos 1 - Remuneração Paradigma: 10.658,38 2 - 

Vantagens Pessoais: 0,00 3 - Indenizações: 1.500,00 4 - Vantagens 

Eventuais: 0,00 11 - Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de Confiança 

ou Cargo em Comissão: 0,00 14 - Gratificações: 0,00 5 - Total de 

Rendimentos: 12.158,38 Descontos 6 - Previdência Pública: -1.172,42 7 - 

Imposto de Renda: -1.530,73 8 - Descontos diversos: 0,00 9 - Retenção 

por Teto Constitucional: 0,00 10 - Total de Descontos: -2.703,15 12 - 

Remuneração Bruta do Órgão de Origem: 0,00 13 - Diárias: 0,00 Clique 

aqui para obter mais detalhes sobre a resolução 151 CNJ. Os benefícios 

da gratuidade de justiça são destinados para as pessoas com poucos 

recursos financeiros, pobres na forma da lei, o que não é o caso do 

recorrente, consoante infere-se na consulta acima. Analisando o pedido 
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de gratuidade formulado, o requerente sequer acostou aos autos qualquer 

comprovação de hipossuficiência financeira, sendo que tal ônus lhe cabia. 

Isto posto, indefere-se o pedido de gratuidade. Intime-se o recorrente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o preparo recursal, sob pena de 

deserção do recurso. Cumpra-se. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 23 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010685-41.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CAROLINE DA ROCHA SILVA (REQUERENTE)

GRACE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE ALVES DA SILVA OAB - MT15888/O (ADVOGADO)

LUCIANA DORRIGUETTE DE OLIVEIRA OAB - MT0015336A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVENTBIS BRASIL - TECNOLOGIA PARA EVENTOS E TICKETS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO GOMES VIGIDO OAB - SP0246800A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010685-41.2014.8.11.0006. REQUERENTE: GRACE ALVES DA SILVA, 

PAULA CAROLINE DA ROCHA SILVA REQUERIDO: EVENTBIS BRASIL - 

TECNOLOGIA PARA EVENTOS E TICKETS LTDA Vistos, etc. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso interposto somente no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intimem-se as 

requerentes para apresentarem as contrarrazões no prazo de 10 (dez) 

dias. Após, remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. 

CÁCERES, 23 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011285-96.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RODRIGUES FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HORIZONTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS (REQUERIDO)

JOSE DALBEM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

ALLAIN JOSE GARCIA DE BRITO OAB - MT13202/O (ADVOGADO)

JOSE PATROCINIO DE BRITO JUNIOR OAB - MT4636/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011285-96.2013.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA RODRIGUES FURTADO 

REQUERIDO: JOSE DALBEM, HORIZONTES EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS Vistos, etc. Considerando a comprovação de 

hipossuficiência financeira da parte requerente, defere-se a esta os 

benefícios da gratuidade de justiça. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso interposto somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. 

CÁCERES, 23 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012509-98.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DUARTE DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012509-98.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ELIAS DUARTE DE MOURA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 23 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010505-25.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CATARINA ALMEIDA ARTIAGO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010505-25.2014.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA CATARINA ALMEIDA 

ARTIAGO RAMOS REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso interposto pela parte requerida 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. 

Intime-se a parte autora para que apresente as contrarrazões no prazo de 

10 (dez) dias. Após, remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte requerente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto pela autora, ante a sua deserção. 

CÁCERES, 23 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-28.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA FORNANCIARI ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0008171A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

GABRIEL ADORNO LOPES OAB - MT0014308A (ADVOGADO)

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT0016405A-O (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010024-28.2015.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA DA PENHA 

FORNANCIARI ANTUNES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO 

DAYCOVAL S/A Vistos, etc. Indefiro o pleito de id. 11412933, vez que a 

juntada de procuração dos novos patronos se deu quase oito meses após 

a intimação da sentença, não havendo motivação idônea para reabertura 

de pra recursal. Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a 

parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a comprovar que 
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encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. 

Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. 

Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 23 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012254-43.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012254-43.2015.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIMAR DO COUTO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 23 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010279-49.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NAUTICA CAMPO VERDE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO L. DA CRUZ - TRANSPORTES - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010279-49.2016.8.11.0006. REQUERENTE: NAUTICA CAMPO VERDE 

LTDA - EPP REQUERIDO: ROBERTO L. DA CRUZ - TRANSPORTES - EPP 

Vistos, etc. Proferida a sentença, a parte requerente ingressou com 

pedido de reconsideração de id. 11656449. Vieram os autos conclusos. É 

o que tem-se a relatar. Passa-se a decidir. Nos termos do art. 494 do CPC, 

a sentença devidamente publicada só pode ser reformada pelo juízo que a 

proferiu nos casos de constatação de erro material ou em sede de 

embargos declaratórios, o que não é o caso dos autos. Isto posto, 

indefere-se o pleito acima mencionado. Considerando já ter expirado o 

prazo recursal, arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 23 de maio 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DOS SANTOS OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010010-73.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MAURICIO DOS SANTOS 

OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que, quando da migração de sistemas, o Pje não puxou 

todos os documentos e dados constantes no Projudi. Com isto, para que 

não haja prejuízo as partes, chama-se o feito a ordem, declarando nulos 

todos os atos praticados. Nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia 

do extrato de consulta de balcão SPC e SERASA, atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação. Deve, ainda, no mesmo prazo, 

trazer a prova da pretensão resistida, nos termos do precedente do STJ: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a 

seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos 

bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível com medida 

preparatória fim de instrui ação principal, bastando a demonstração da 

existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio 

pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o 

pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e 

normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso 

especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.349.53 -MS 

(2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Cumpridas as determinações ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 23 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011206-49.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILDES MONTEIRO MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011206-49.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ADENILDES MONTEIRO 

MOTTA REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, etc. 

Considerando a comprovação de hipossuficiência financeira da 

requerente, concede-se a esta os benefícios da gratuidade de justiça. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso interpos 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. 

Intime-se a requerida para apresentar as contrarrazões no prazo de 10 

(dez) dias. Após, remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. 

CÁCERES, 24 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS SAMUEL MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON NARCISO OAB - SC0032464A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010004-66.2017.8.11.0006. REQUERENTE: RUBENS SAMUEL MARQUES 

DA SILVA REQUERIDO: AYMORE Vistos, etc. Compulsando os autos, 
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verifica-se que, com a migração de sistemas, alguns dados e documentos 

do Projudi não foram transferidos para o Pje. Para que não haja prejuízo as 

partes, chama-se o feito a ordem, revogando-se todos os atos praticados. 

Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

rerequerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia do extrato de consulta de 

balcão SPC e SERASA, atualizado e legível, contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, bem como cópia de comprovante de residência 

(água, luz, telefone, etc), para fins de fixação de competência deste juízo. 

Deve, ainda, no mesmo prazo, trazer a prova da pretensão resistida, nos 

termos do precedente do STJ: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE 

EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 

1.349.53 -MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). – destacou-se. Cumpridas as determinações ou decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010382-90.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ROCHA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010382-90.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ALINE ROCHA RODRIGUES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Comprovada a hipossuficiência financeira da requerente, 

defere-se a esta os benefícios da gratuidade de justiça. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso interposto somente no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a 

requerida para que apresente as contrarrazões no prazo de 10 (dez) 

dias. Após, remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. 

CÁCERES, 29 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012267-42.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012267-42.2015.8.11.0006. REQUERENTE: SANDRO LUCIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. 

Proferida sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. 

Instada a comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a 

sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 30 de maio 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012253-58.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012253-58.2015.8.11.0006. REQUERENTE: PEDRO RAMOS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 30 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011159-80.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO DE CAMPOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT0007182A-O (ADVOGADO)

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - RS56214 (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011159-80.2012.8.11.0006. REQUERENTE: MANOEL FRANCISCO DE 

CAMPOS NETO REQUERIDO: VIVO S.A., M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. 

- ME Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que como causídicos 

do pólo passivo Vivo S/A encontram-se os patronos EDUARDO 

MATZENBACHER ZARPELON, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO, 

HENRIQUE DE DAVID, AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE e DANIEL 

FRANCA SILVA. Em 07/12/2016 fora proferido despacho redesignando a 

audiência de instrução para o dia 18/04/2017 às 15h30min, conforme id. 

4358423, ao qual todos os patronos acima foram intimados 

eletronicamente, conforme se verifica nos expedientes. Vale salientar que 

o uso do Diário Eletrônico no Pje começou a vigorar após a publicação da 

Portaria 161/2017-PRES, de 22/03/2017. Com isto, a intimação eletrônica 

(no email dos patronos) ainda encontrava-se em vigência, não havendo 

que se falar em falta de intimação acerca da solenidade. Diante do 
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explanado alhures, indefere-se o pedido de id. 9151119, mantendo-se a 

decretação de revelia. Proceda-se nova conclusão dos autos para 

prolação da sentença. Cumpra-se. CÁCERES, 30 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011513-42.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS GOMES LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATHIANE LEMOS IBANEZ BARBOSA OAB - MT0005634A (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011513-42.2011.8.11.0006. REQUERENTE: RUBENS GOMES LACERDA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso interposto somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Considerando que a 

parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de maio de 2018.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 235039 Nr: 4564-94.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO GHIOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO ARAUJO PEREIRA - 

OAB:16162/MT

 Vistos etc,

Colhe-se do Auto de Prisão em Flagrante que o autuado SANTO GHIOTTI, 

foi preso em estado de flagrância por ter supostamente cometido as 

infrações previstas no artigo 306 do CTB e artigo 333 do Código Penal.

O flagrante foi homologado e convertida a prisão em preventiva (fl.16). 

Não foi realizada Audiência de custódia.

 Diante disso, em observância ao que determina o disposto no Artigo 1º da 

Resolução 12/2017, que determina a realização de Audiência de Custódia 

em todas as comarcas do Estado de Mato Grosso, nos termos 

preconizados pela Resolução 213/CNJ para presença do autuado preso 

em flagrante delito ou no cumprimento de ordem de prisão, para 

verificação da legalidade e regularidade da prisão, bem como a 

manutenção da mesma, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA para amanhã, 

dia 30.05.2018, às 14h10min.

 Requisite-se o Exame de Corpo de delito nos termos do Art. 4º, inc. VII do 

Provimento 12/2017.

Intimem-se a Defensoria Pública e o Ministério Publico.

 Requisite-se o preso (Art 6º do Provimento 12/2017).

Neste ato, junto os antecedentes criminais do autuado.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 235039 Nr: 4564-94.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO GHIOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO ARAUJO PEREIRA - 

OAB:16162/MT

 ...revogo a prisão preventiva decretada e DEFIRO a liberdade provisória 

ao flagrado SANTO GHIOTTI, mediante a aceitação das condições que 

serão impostas nesta oportunidade.O restabelecimento da liberdade ao 

beneficiário deverá ser realizado mediante a aceitação e cumprimento das 

seguintes condições:1) Comparecer a todos os atos processuais para os 

quais for intimado;2) Não se ausentar do território da comarca onde reside 

sem prévia comunicação ao juízo criminal;3) abster-se da prática de 

crimes ou contravenções penais;4) Comparecimento pelo período de 06 

(seis) meses ao Alcoólicos Anônimos de Cáceres/MT, localizado no 

endereço: Rua Riachuelo, n° 100, Cavalhada, Cáceres/MT, devendo 

comprovar o regular comparecimento.Aceitas as condições, e advertido o 

beneficiário de que o descumprimento das medidas impostas importará em 

imediata expedição de mandado de prisão, cumpra-se, servindo a 

presente decisão como alvará de soltura, se por outro motivo não estiver 

preso.Saem os presentes devidamente intimados e o autuado cientificado 

das medidas cautelares e obrigações acima fixadas e inclusive advertido 

das consequências de seu descumprimento. Após, cientificado da 

concessão de liberdade provisória com as medidas cautelares impostas, 

pelo autuado, foi dito estar ciente das consequências do não atendimento 

das exigências legais, que poderá resultar em decretação de sua prisão 

preventiva. Proceda o Sr. Gestor a juntada do laudo de exame de corpo de 

delito. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação 

audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, 

declarações entrevistas foram captados em áudio e vídeo, conforme CD 

identificado, [anexado e autenticado pelos presentes neste termo]. 

Dispensado o termo de declarações do flagrado, que assina a presente 

ata, nos termos do art. 4º, §3, do Provimento 12/2017-CM. Saem os 

presentes devidamente intimados.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 208835 Nr: 9245-78.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO DE MORAES PARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Processo n°9245-78.2016.811.0006. Cód. 208835

Visto.

Trata-se de execução penal movida em desfavor do recuperando Janio de 

Moraes Para, o qual foi condenado a pena de 08 (oito) meses de detenção 

e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

Às fls. 40, fora certificado que o recuperando cumpriu integralmente a 

reprimenda que lhe fora imposta.

Instada a se manifestar, a i. representante do Ministério Público pugnou 

pela extinção da punibilidade do recuperando, ante o integral cumprimento 

da pena (fls.41).

Assim sendo, vieram os presentes autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Analisando os presentes autos, verifico que o recuperando cumpriu 

integralmente a pena que fora imposta, conforme constata-se dos autos, 

bem como da certidão do Sr. Gestor (fls. 40).

Isto Posto, com fundamento no art. 66. inciso II, da Lei 7.210/84, declaro 

extinta a execução por cumprimento integral da pena de Janio de Moraes, 

incluindo-se a pena de multa, atento ao que foi decidido no RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.519.777 - SP (2015/0053944-1).

Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se, expedindo-se os ofícios 

necessários à comunicação de baixa e do arquivamento oportuno.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 178654 Nr: 1445-33.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEI ULISSES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CORDOVA FRANÇA - 

OAB:19999/B
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 Autos n° 1445-33.2015.811.0006 – Cód. 178654

Visto.

Intime-se o denunciado Ronei Ulisses de Freitas, no endereço declinado na 

cota do Parquet, nos termos do despacho de fls. 61.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 226786 Nr: 12002-11.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT, VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Ex. Penal n° 12002-11.2017.811.0006 – Cód.226786.

Vistos.

Insta cientificar a defesa do recuperando, Dr. Everaldo Batista F. Junior, 

que conforme que predispõe o art. 202, do CPC, a saber: “É vedado lançar 

nos autos cotas marginais ou interlineares, as quais o juiz mandará riscar, 

impondo a quem as escrever multa correspondente à metade do 

salário-mínimo”, entendo necessário a cientificação e intimação do patrono 

do reeducando, visando evitar o lançamento de cotas nos versos dos 

documentos existentes nos autos, para evitar quaisquer infortúnios.

 Referida determinação, me parece necessária, visando evitar uma 

questão de insegurança jurídica em favor do reeducando e seu patrono, 

eis que quando referidas cotas manuscritas são lançadas nos versos das 

páginas dos autos, inexiste protocolo para comprovação do mesmo, 

sequer segunda via das manifestações, o que poderá vir a causar grave 

prejuízo à defesa, caso haja o extravio dos autos, ou do documento.

Ademais, por uma questão de maior segurança jurídica ainda em favor do 

reeducando, com a peça de protocolo em duas vias, há como comprovar o 

peticionamento, em casos fortuitos de perda de documentos dentre 

outros.

Cumpre ainda salientar, que referida medida se faz necessária, visando 

ainda, evitar rasura dos documentos dos autos, bem como, a 

eventualidade de ser inobservado algum pedido da defesa, já que, poderá 

ocorrer, após o peticionamento manuscrito, a inclusão de novos 

documentos nos autos, e eventual pedido urgente da defesa ou do 

Ministério Público, poderá não ser visto por este Juízo, o que causaria 

graves danos ao reeducando, em seu processo de recuperação social.

Ao final, mesmo que não seja este o caso dos autos, pode ocorrer que a 

leitura de cotas manuscritas, sejam ininteligíveis, o que dificultaria a 

prestação judiciária, e ainda, a celeridade e lealdade processual.

No mais, defiro o requerimento da defesa acostado às fls.127-v°.

Elabore-se o Sr. Gestor cálculo de pena.

 Intime-se e cumpra-se.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 206095 Nr: 7330-91.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON GALDINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRYSTIANE DA CUNHA 

BEZERRA - OAB:7.709

 Autos n° 7330-91.2016.811.0006 – Cód. 206095

Visto.

Converto o feito em diligências, posto que compulsando os autos, observo 

que não consta no CD-R de gravação (fls.125) a oitiva da testemunha 

Hugo Totes Magestes.

Diante disso, determino que oficie-se ao Juízo deprecado da comarca de 

Cuiabá/MT, solicitando cópia do áudio da testemunha acima referida.

Com a vinda do áudio, manifestem-se as partes para que querendo 

ratifiquem as alegações finais já apresentadas ou apresentem novas caso 

queiram.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 196494 Nr: 1369-72.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL SEVERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 . Outrossim, o art. 121, da LEP, prevê que a ausência do recuperando 

terá a duração necessária à finalidade da saída, motivo pelo qual entendo 

que o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias é cabível ao caso.Pelo exposto, 

DEFIRO o pedido de autorização de saída temporária em favor de Dorival 

Severino, visto que o mesmo viajará com o objetivo de realizar tratamento 

médico no Sistema Integral de Saúde, na cidade de Arapongas/PR, sem 

prejuízo à execução penal, com fulcro no art. 120, inc. II, da Lei n° 

7.210/84, pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, fundamentado no art. 

121, da LEP, sendo que se o período autorizado for insuficiente, deverá 

ser elaborado novo pedido de renovação do prazo. Outrossim, determino 

a suspensão da execução penal do recuperando, pelo período do 

tratamento médico requerido, devendo seu cumprimento ser retomado 

quando findo o prazo determinado.O recuperando deverá no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar nos autos comprovante de agendamento de 

c o n s u l t a  m é d i c a . E x p e ç a - s e  o  c o m p e t e n t e  A L V A R Á 

AUTORIZATIVO.Notifique-se o Ministério Público e ciência à 

defesa.Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 157798 Nr: 5512-12.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMAS TREBIAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Ex. Penal n° 5512-12.2013.811.0006 – Cód. 157798

Visto.

Trata-se de execução de pena de Dimas Trebial da Silva, o qual foi 

condenado a pena total de 17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 15 

(quinze) dias reclusão, estando atualmente em regime semiaberto.

A defesa do recuperando manifestou-se às fls. 626, pleiteando a 

elaboração de cálculo de pena sugerindo que seja realizado em 10 (dez) 

dias.

Vieram-me os autos conclusos.

No que concerne a sugestão do patrono do recuperando, insta salientar 

que não há servidores suficientes para elaboração de cálculos de pena 

no prazo ora sugerido, sendo certo que contamos atualmente com um 

servidor para elaboração de cálculos de pena, sendo estes elaboras de 

acordo com a demanda e urgência, restando os réus presos em prioritária 

tramitação.

Insta consignar ainda, que é esta vara especializada em Execução penal 

conta com diversos feitos aguardando a realização de cálculos, não 

havendo possibilidade por ora de cumprimento no prazo de 10 (dez) dias 

conforme sugerido, ante a ausência de servidores aptos, bem como ante 

a grande demanda, sendo de conhecimento da Corregedoria do TJMT, os 

quais em recente correição constatou o problema de falta de servidores, 

bem como sendo de conhecimento dos advogados militantes nesta 

comarca.

Ademais, compulsando os autos observo que o recuperando encontra-se 

cumprimento sua reprimenda regularmente em regime semiaberto.

Posto isso, elabore-se o Sr. Gestor cálculo de pena de acordo com a 

urgência de cada feito, bem como de acordo com a cronologia destes.

Intime-se e cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 187017 Nr: 6364-65.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER RODRIGUES DA SILVA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 .Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando cópia da presente 

decisão para que tome conhecimento sobre a situação do reeducando, 

consignando-se que, caso a mesmo seja encontrado fora de sua 

residência após as 22 horas e antes das 06h00min, deverá promover o 

recolhimento deste e encaminhá-lo à Cadeia Pública. Intime-se o 

reeducando Cleber Rodrigues da Silva Chaves da presente decisão. 

Notifique-se o i. representante do Ministério Público.Ciência à Defesa do 

apenado.Intime-se e Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 234156 Nr: 3918-84.2018.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN PEREIRA DA SILVA, FABIO 

APARECIDO GARCIA SPINDOLA, ROGERIO NIZA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JOSE THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7.836

 .Junte-se aos autos certidão de antecedentes criminais obtida pelo 

sistema Apolo. Havendo condenação, elabore-se certidão 

circunstanciada. Em relação aos indiciados Rogério Niza Moreira e Willian 

Pereira da Silva, acolho a promoção de arquivamento formulada pelo 

Ministério Público, ressalvada a hipótese do art. 18, do CPP, devendo a 

escrivania proceder as anotações de praxe, comunicando-se.Expeça-se 

MANDADO JUDICIAL de quebra dados telefônicos, autorizando a 

Autoridade Policial a proceder a perícia dos aparelho acima transcrito. 

Determino que o processo corra em segredo de justiça, diante da vinda de 

informações sigilosas aos autos, limitando a vista e o exame dos autos às 

partes e a seus advogados neles constituídos (CPC, art. 155, § único). 

Tome o Gestor as providências necessárias, sob pena de 

responsabilidade pessoal.Oficie-se a POLITEC requisitando o laudo 

definitivo.Cumpra-se a portaria 01/2017.Oportunamente, conclusos para 

decisão.Expeça-se o necessário.Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 234437 Nr: 4128-38.2018.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RODRIGO SANTOS DE MERELES, 

EDUARDO VIEIRA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO FRANCISCO 

LEITE - OAB:22853/MT

 Vistos.

Analisando a peça acusatória, verifico que a mesma preenche os 

requisitos do art. 41, CPP, bem como demonstra estar presentes a prova 

da materialidade e indícios suficientes da autoria, razão pela qual RECEBO 

a denúncia oferecida em desfavor dos acusados.

 Citem-se os acusados para apresentarem resposta escrita à acusação, 

por meio de advogado(s), em 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 396 e 

396-A do Código Processual Penal.

 O Oficial de Justiça deverá indagar aos acusados se eles pretendem 

constituir(rem) advogado(s) ou se o juiz deve nomear-lhes um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, consignando as suas 

razões.

Decorrido o prazo sem manifestação ou caso o acusado manifeste a 

vontade de ser patrocinado por defensor dativo, desde já NOMEIO a 

Defensoria Pública para proceder à defesa dos mesmos, devendo ser o 

Defensor Público atuante na Comarca intimado para apresentar resposta à 

acusação no mesmo prazo (10 dias, art. 396-A, §2º, CPP).

Proceda-se a juntada da denúncia às folhas subsequentes àquelas de 

movimentação dos autos e juntada de peças, e consequente renumeração 

do feito.

COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de praxe (Cartório 

Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do Estado, INFOSEG (banco 

de dados de antecedentes criminais), bem como ao correspondente no 

âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde proveio o procedimento 

inquisitorial respectivo), CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 226080 Nr: 11478-14.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GOMES FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ex. Penal n° 11478-14.2017.811.0006 – Cód. 226080

Vistos.

Trata-se de execução penal onde o reeducando Francisco Gomes 

Feitosa, qualificado nos autos, encontra-se atualmente recolhido na 

Comarca de Paranatinga/MT.

Às fls. 251, aportou informação do Diretor do Ergástulo local que o 

recuperando fora transferido para comarca de Paranatinga/MT.

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que o reeducando encontra-se preso na comarca 

Paranatinga/MT, entendo que a presente guia de execução penal deve ser 

encaminhada para aquele r. Juízo.

Sendo assim, estando o condenado encontra-se preso na comarca 

Paranatinga/MT, cabe aquele juízo a execução e a fiscalização do 

cumprimento de sua pena.

 Nesse sentido:

 "Execução Penal - Pena - Cumprimento em comarca distinta, do juízo da 

condenação - Jurisdição - Mudança - Em havendo transferência do 

condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato 

reflexo na competência. A administração da execução da pena e a 

solução dos respectivos incidentes, inclusive mudança de regime, 

compete ao juízo de onde se encontra o transferido." (Conflito de 

Competência n° 19.549-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).

 Isto Posto encaminhe-se o presente feito ao r. Juízo das Execuções 

Criminais de Paranatinga/MT, procedendo-se as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 158395 Nr: 6133-09.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALESON RODRIGUES COSTA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR LOPES 

PIVA - OAB:9715-B/MT

 Vistos.

Trata-se de execução penal onde o reeducando Waleson Rodrigues da 

Costa, qualificado nos autos, encontra-se atualmente recolhido na 

Comarca de Brasília/DF.

Às fls. 170, o douto Juízo da capital do DF, pleiteou a deprecação do PEP 

para o aludido Juízo, através do ofício n°32657/2017, datado em 22 de 

dezembro de 2017.

Instada a se manifestar, a i. representante do Ministério Público pugnou 

pela remessa do feito às fls.172-v°.

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que o reeducando encontra-se preso na comarca 

Brasília/DF, entendo que a presente guia de execução penal deve ser 

encaminhada para aquele r. Juízo.

Sendo assim, estando o condenado encontra-se preso na comarca 

Brasília/DF, cabe aquele juízo a execução e a fiscalização do cumprimento 

de sua pena.

 Nesse sentido:

 "Execução Penal - Pena - Cumprimento em comarca distinta, do juízo da 

condenação - Jurisdição - Mudança - Em havendo transferência do 

condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato 

reflexo na competência. A administração da execução da pena e a 

solução dos respectivos incidentes, inclusive mudança de regime, 

compete ao juízo de onde se encontra o transferido." (Conflito de 

Competência n° 19.549-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).

 Isto Posto encaminhe-se o presente feito ao r. Juízo das Execuções 
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Criminais de Brasília/DF, procedendo-se as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 156578 Nr: 4227-81.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATTLEEN KÁRITAS 

OLIVEIRA BARBOSA DIAS - OAB:9849/MT

 Ex. Penal n° 4227-81.2013.811.0006 – Cód. 156578

Vistos.

Trata-se de execução penal onde a reeducanda Célia Vidaurre Beltran, 

qualificada nos autos, encontra-se atualmente recolhida na Comarca de 

Araputanga/MT.

O feito fora remetido para este Juízo de forma equivocada, conforme 

nota-se da decisão de fls. 469.

A i. representante do Ministério Público manifestou-se às fls. 171, pela 

remessa do PEP para comarca de Araputanga/MT.

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que a reeducanda encontra-se presa na comarca 

Araputanga/MT, entendo que a presente guia de execução penal deve ser 

encaminhada para aquele r. Juízo.

Sendo assim, estando a condenada presa na comarca Araputanga/MT, 

cabe aquele juízo a execução e a fiscalização do cumprimento de sua 

pena.

 Nesse sentido:

 "Execução Penal - Pena - Cumprimento em comarca distinta, do juízo da 

condenação - Jurisdição - Mudança - Em havendo transferência do 

condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato 

reflexo na competência. A administração da execução da pena e a 

solução dos respectivos incidentes, inclusive mudança de regime, 

compete ao juízo de onde se encontra o transferido." (Conflito de 

Competência n° 19.549-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).

 Isto Posto encaminhe-se o presente feito ao r. Juízo das Execuções 

Criminais de Araputanga/MT, procedendo-se as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 196211 Nr: 1208-62.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUCIANO ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THUCYDES ALVARES - 

OAB:4552/MT, UEMERSON ALVES FERREIRA - OAB:14866/MT

 Ex. Penal n° 1208-62.2016.811.0006 – Cód. 196211

Vistos.

Trata-se de execução penal onde o reeducando Aluciano Alves de 

Almeida, qualificado nos autos, encontra-se atualmente residindo e 

trabalhando na comarca de Várzea Grande/MT.

Às fls. 129, aportou informação de que o recuperando encontra-se 

trabalhando e residindo na comarca de Várzea Grande/MT.

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que o reeducando encontra-se residindo e trabalhando na 

comarca Várzea Grande/MT, entendo que a presente guia de execução 

penal deve ser encaminhada para aquele r. Juízo.

Sendo assim, estando o condenado residindo e trabalhando na comarca 

Várzea Grande/MT, cabe aquele juízo a execução e a fiscalização do 

cumprimento de sua pena.

 Nesse sentido:

 "Execução Penal - Pena - Cumprimento em comarca distinta, do juízo da 

condenação - Jurisdição - Mudança - Em havendo transferência do 

condenado do juízo da condenação para outra jurisdição, há imediato 

reflexo na competência. A administração da execução da pena e a 

solução dos respectivos incidentes, inclusive mudança de regime, 

compete ao juízo de onde se encontra o transferido." (Conflito de 

Competência n° 19.549-SP, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).

 Isto Posto encaminhe-se o presente feito ao r. Juízo das Execuções 

Criminais de Várzea Grande/MT, procedendo-se as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 234200 Nr: 3953-44.2018.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEO VICTOR DE JESUS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Autos n° 3953-44.2018.811.0006 – Cód. 234200

Vistos.

Notifique-se o acusado Leo Victor de Jesus Silva para oferecer defesa 

prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, contados na forma do artigo 

55 da Lei n° 11.343/2006, cientificando-lhe das advertências dos 

parágrafos primeiro e terceiro do art. 55 da lei já referida.

Conste no mandado que o Senhor Oficial de Justiça deverá questionar o 

acusado, se o mesmo possui condições financeiras para constituir 

advogado, entretanto, se a resposta for negativa, então, desde já, nomeio 

o Defensor Público atuante nesta comarca, para representar o acusado 

em juízo.

Requisite-se os antecedentes criminais. Havendo condenação, elabore-se 

certidão circunstanciada.

 Proceda-se a juntada da denúncia às folhas subsequentes àquelas de 

movimentação dos autos e juntada de peças, e consequente renumeração 

do feito.

Oficie-se a POLITEC requisitando laudo definitivo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 85541 Nr: 1090-33.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297, MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - OAB:OAB/MT 21059

 Vistos.

O pedido da defesa de fls. 548 e v., deve ser indeferido, eis que, de 

acordo com a sentença proferida contra o réu, e relacionada à guia de fls. 

13 (fls. 52-v, especificamente), foi reconhecido pelo Juízo Comum a 

agravante da reincidência, e não há nos autos nenhuma prova contrária a 

reincidência do reeducando. Ademais, qualquer discussão no sentido, 

deveria ter sido manejada junto ao recurso defensivo, ou eventualmente 

em uma revisão criminal, ou ainda, nestes autos, desde que comprove a 

defesa, de forma estreme de dúvidas, que a reincidência indicada na r. 

sentença proferida, não retrate a realidade.

No mais, homologo o cálculo de pena de fls. 546.

Encaminhe-se atestado de cumprimento de pena ao reeducando.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se e intimem-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 214692 Nr: 2802-77.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINELO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:17.455

 Autos n° 2802-77.2017.811.0006 – Cód. 214692

Visto.

Proceda o Sr. Gestor a elaboração de novo cálculo de pena 

acrescentando os dias remidos, conforme planilha de fls. 76.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.
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Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000219-08.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FERTILIZANTES OURO VERDE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALTEVIR MERETH BARBOSA DA CUNHA OAB - PR06891 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIVALDO MATTIOLLI (REQUERIDO)

 

Edital em anexo

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44202 Nr: 867-49.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDdEeC, ACFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente para no prazo de 15 (quinze) dias, que indique 

bens penhoráveis da parte executada, sob pena de arquivamento do feito, 

conforme decisão de fls.146/147.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85703 Nr: 1178-69.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - 

ME, Wander Pupulin, Vilson Guyss, Elza Salete Guyss, Sedulina Guyss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Intimo o credor para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique bens 

penhoráveis da parte executada, sob pena de arquivamento do feito, 

conforme decisão de fls. 165/166.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109218 Nr: 2193-34.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KL Transportes e Turismo Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique bens 

penhoráveis da parte executada, sob pena de arquivamento do feito, 

conforme decisão de fls.88/89.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6023 Nr: 537-09.1997.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Bebidas Diamantino Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique bens 

penhoráveis da parte executada, sob pena de arquivamento do feito, 

conforme decisão de fls.348/349.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101526 Nr: 2248-19.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edevar Gonçalves da Silva, Esvanides 

Aparecida de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique bens 

penhoráveis da parte executada, sob pena de arquivamento do feito, 

conforme decisão de fls.87/88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44986 Nr: 1644-34.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Augusto, Eliana de Souza 

Augusto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 Intimo o credor para retirar o edit5al de citação expedido, no prazo de 5 

dias, para as providências cabiveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82942 Nr: 1783-49.2011.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Blen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:84206/SP, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para se manifestar no prazo de 05 dias, 

acerca da Certidão Negativa do Oficial de Justiça de fls.105.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95632 Nr: 2865-13.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcios S/C Ltda.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovane Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - OAB:3884, 

Dante Mariano Gregmnanin Sobrinho - OAB:11.054-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para se manifestar no prazo de 05 dias, 

acerca da Certidão Negativa do Oficial de Justiça de fls.120.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13475 Nr: 1419-29.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Financeira S/A - Crédito Finaciamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Penhavel Marmos, Edith Pereira da 

Silva.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 
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OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT

 Intimação do Patrono do Autor para no prazo de 05 (cinco) dias, que 

indique(m) bens penhoráveis da(s) parte(s) executada(s), sob pena de 

arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88183 Nr: 471-67.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Moura de Araujo Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Credor para comparecer perante esta Secretaria, afim de retirar o 

Edital de Citação para devida publicação, no prazo de 05(cinco) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88183 Nr: 471-67.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Moura de Araujo Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE DIAMANTINO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 471-67.2013.811.0005 código 88183

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução

EXEQÜENTE(S): Banco do Brasil S/A

EXECUTADO(A,S): Manoel Moura de Araujo Filho

CITANDO(A,S): Executados(as): Manoel Moura de Araujo Filho, Cpf: 

98233661872, Rg: 12.455.142.8 SSP SP

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 5.993,91

FINALIDADE: CITAÇÃO do executado Manoel Moura de Araújo Filho, acima 

qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Fora firmado contrato de abertura de credito 

comercial n.. 21/97499-3 no valor de R$41.405,54 entre o exequente e 

Adailton da Silva Alves em fevereiro de 2004. Em 01 março de 2007 foi 

assinada escritura pública de assunção de dívida tendo assumido a 

responsabilidade do pagamento, o executado. Foi fixado prazo para 

pagamento do saldo da dívida com vencimento em 01/12/2008. Para 

garantia do principal foram dados um caminhão marca Fors cargo, ano/fab 

2000, n. renavan 73502407-3, placa AJG 5080 no valor de R&70.000,00. 

O executado deixou de efetuar o pagamento de algumas parcelas nas 

datas aprazadas ensejando o vencimento antecipado. Requereu a citação 

dos executado e a procedencia da ação.

DESPACHO: Vistos etc. Defiro o pedido de fls. 115/115verso. Cite-se a 

parte executada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que, no 

prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), 

acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que 

em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de 

integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida pela 

metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que 

dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de 

devedor, independente da segurança do Juízo. Não sendo efetuado o 

pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, 

munido da segunda via do mandado, procederá de imediato à penhora dos 

bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, procedendo sua avaliação 

e, após, lavrando-se o respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC). Decorrido "in albis" o prazo de 

resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC (revel citado por edital), 

nomeio a Defensora Pública atuante nesta Comarca, para patrocinar a 

defesa da parte devedora. Após, conclusos para ordenação de 

procedimento. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Diamantino - MT, 29 de maio de 2018.

Debora Cristina Campos Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101381 Nr: 2183-24.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Venilson Rosa de Souza e Cia Ltda - ME, 

Venilson Rosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Garbugio Belasque 

Timidati - OAB:21317/O, Leandro Parma Timidati - OAB:21318, 

Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 Intimação do patrono do Executado para que fique ciente do PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO de fls. 274, e se manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41738 Nr: 2547-06.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudemir Cappoani, A.Tanssini Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizete Aparecida Oliveira 

Scatigna - OAB:OAB/MT 12.090 A

 Intimação do Patrono do Executado para que fique ciente da penhora 

BACENJUD de fls. 274, e querendo ofereça impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12318 Nr: 247-52.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Financeira S/A - Crédito Finaciamento e 

Investimento, Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marly Rodrigues Soares de Arruda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Intimação do Patrono do Autor para no prazo de 05 (cinco) dias, que 

indique(m) bens penhoráveis da(s) parte(s) executada(s), sob pena de 

arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3605 Nr: 412-12.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Vançan, Armando Vançan, 

Wagner Capeletto
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui Barbosa Gamon - 

OAB:7763

 Intimo o credor para manifestar acerca da petição de fls.434, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32562 Nr: 888-30.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Novo Hotel, Cirso Ferreira, Rejania Maniezo 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Ribeiro Pinto de Sá 

Barreto - OAB:172123RJ, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Intimação do Patrono do Autor para se manifestar no prazo de 05 dias, 

acerca da Certidão de fls. 220.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 14660 Nr: 812-79.2002.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustíveis e Lubrificantes FPM 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor, para que indique(m) bens penhoráveis 

da(s) parte(s) executada(s), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80887 Nr: 35-79.2011.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Francisca Marques Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 12560, Marcos Antonio de A Ribeiro. - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Hudson Silva Brito - OAB:15038/GO

 Intimo o requerido para depositar o valor dos honorários periciais de fls. 

264/267, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43494 Nr: 206-70.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Turismo Romero Esteves Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituição Diamantinense de Educação e 

Cultura-IDEC, Augusto Carlos Fernandes Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dauro de Oliveira Machado - 

OAB:155697/SP, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esdras Sirio Vila Real - 

OAB:8364, Joaquim Basilio - OAB:14253-A

 Intimação do Patrono do Autor para no prazo de 05 (cinco) dias, que 

indique(m) bens penhoráveis da(s) parte(s) executada(s), sob pena de 

arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4250 Nr: 741-19.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Mário Luiz Griebeler, Clovenir Salete 

Rigo Griebeler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando José Bonatto - 

OAB:25.698/PR, Sadi Bonatto - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o exequente para no prazo de 5 dias manifestar-se acerca da 

devolução da carta de intimação pelo correio de fls. 189 com a 

advertência de "não procurado".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31364 Nr: 2079-47.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastiana das Graças Soares Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Moema Viana Reginato Mendes - OAB:12023/MT, 

Ricardo Augusto Mendes Silva - OAB:6.593

 Intimo o exequente para no prazo de 5 dias manifestar-se acerca da 

devolução da carta de citação pelo correio de fls. 160 com a advertência 

de "não procurado".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38551 Nr: 3378-88.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Maria Bueno Ramos, Aldorema Terezinha 

Viana Reginato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Miguel Viana Reginato - OAB:11662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Intimo o exequente para no prazo de 5 dias manifestar-se acerca da 

juntada pelo executado do comprovante de deposito efetuado na conta 

única do TJMT no valor de R$8.866,05 (oito mil oitocentos e oitenta e oito 

reais e cinco centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27281 Nr: 1387-82.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sulfer Indústria de Perfilados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paese Agroindustrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8392/MT, Frederico Luiz Gonçalves - OAB:8217-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

 Localidade: ZONA URBANA – DIAMANTINO - MT

Finalidade da Diligência: EMISSÃO DE POSSE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3599 Nr: 102-06.1995.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Jorge de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Rufino Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeremias Ferraz de Andrade 

Neto - OAB:3.052-A

 Intimo o credor para que no prazo de 05(cinco) dias indique bens 

penhoráveis, sob pena de arquivamento, nos termos da decisão de 

fls.379/380.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4016 Nr: 412-17.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ivan Perazza, Sérgio da Silva Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE DIAMANTINO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 412-17.1992.811.0005

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

PARTE RÉQUERIDA: Marcos Ivan Perazza e Sérgio da Silva Ramos

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Executados(as): Marcos Ivan 

Perazza, Cpf: 10690590130, Rg: 8528303 ssp SP Filiação: Ivano Perazza 

e Nacy M. L. Perazza, data de nascimento: 27/04/1957, brasileiro(a), 

natural de Avanhagava-SP, casado(a), produtor rural/agricultor

FINALIDADE: Intimação de Marcos Ivan Perazza, para no prazo de 20 dias 

constitua novo advogado, sob pena de prosseguimento do feito a sua 

revelia.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que o(a) 

advogado(a) da parte requerida renunciou ao mandato que lhe foi 

outorgado, conforme faculta o art. 112 do Novo Código de Processo Civil. 

Assim, em vista do que dispõe os art. 103 do mesmo ‘codex’, determino a 

intimação da parte requerida por AR e também via edital no prazo de 20 

(vinte) dias, para que constitua novo patrono, sob pena de 

prosseguimento do feito à sua revelia. Estabelece o art. 76, II do NCPC, ‘in 

verbis’: "Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade 

da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará 

prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a 

determinação, caso o processo esteja na instância originária: (...) II - o réu 

será considerado revel, se a providência lhe couber; (...)” Após, a 

intimação do réu, proceda-se à suspensão do processo pelo prazo de 20 

dias. Decorrido o prazo, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

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

Diamantino - MT, 29 de maio de 2018.

Tatiane de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 115271 Nr: 956-28.2017.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa dos Cafeicultores e Citricultores de SP - 

Coopercitrus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Arnoldo Leal de Figueiredo, Renata 

Lisa de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Joaquim dos 

Reis - OAB:23134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

 Localidade: ZONA RURAL – DIAMANTINO-MT

Finalidade da Diligência: AVALIAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2122 Nr: 54-81.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Comércio - Massa 

Falida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cavalheiro da Rosa, Olindo Stella, Miguel 

Alberto Keller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

 Localidade: ZONA RURAL – DIAMANTINO-MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO DE PENHORA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 120353 Nr: 3423-77.2017.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rovena Zahn Boabaid de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Altair Marcos de Albuquerque 

- OAB:21992/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387-B, João Batista Araujo Barbosa - 

OAB:9847/MT, Juliana dos Reis Santos - OAB:13.479-B, Romeu de 

Aquino Nunes. - OAB:3.770

 Intimo o autor para impugnar a Contestação de fls.181/189, no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 121932 Nr: 4063-80.2017.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Covari Harter, Anielly Covari Harter Mendonça, 

Aline Covari Harter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural do Médio Norte 

Ltda - COOPERCREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Lincoln Walter Denier Huergo 

Bauermeister - OAB:11.754/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre 

- OAB:14894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5026, Marcelo Alves Puga - OAB:MT/5.058

 Intimo as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em 

audiência de instrução e julgamento, conforme decisão de fls.29/30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 104340 Nr: 285-39.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio Barcelos - 

OAB:44.698/MG
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para no prazo de 05 dias, retirar da 

Secretaria as cópias desentranhadas dos presentes autos, conforme 

peticionado às fls. 85.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44986 Nr: 1644-34.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Augusto, Eliana de Souza 

Augusto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 1644-34.2010.811.0005 CÓDIGO 44986

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Banco do Brasil S/A

EXECUTADO(A,S): Antonio Carlos Augusto e Eliana de Souza Augusto

CITANDO(A,S): Requerido(a): Eliana de Souza Augusto, Cpf: 

20665023839, Rg: 29.735.764-5 SSP SP Filiação: Waldomiro de Souza e 

Clotilde Maria de Souza, data de nascimento: 16/07/1976, brasileiro(a), 

natural de S.mercedes-SP, casado(a), do lar.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 94.521,74

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: O autor propôs a ação em razão do não pagamento 

da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária n. 21/97376-8 emitida 

em 18/8/2002. Atualizou a divida até 30/11/2009 no valor de R$94.521,74. 

Requer a citação dos devedores e demais requerimentos de praxe.

DESPACHO: Vistos etc. Defiro o pedido de fl. 225. Cite-se a parte 

executada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que, no prazo de 

03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida 

das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação 

a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de integral 

pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida pela metade, 

cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do 

prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de devedor, 

independente da segurança do Juízo. Não sendo efetuado o pagamento e, 

desde já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, munido da segunda 

via do mandado, procederá de imediato à penhora dos bens nomeados 

pelo(s) exequente(s) ou na sua falta, tantos bens quantos bastem para a 

garantia da execução, procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, 

art. 829, CPC). Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 

72, inciso II, do NCPC (revel citado por edital), nomeio a Defensora Pública 

atuante nesta Comarca, para patrocinar a defesa da parte devedora. 

Após, conclusos para ordenação de procedimento. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 121912 Nr: 4051-66.2017.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito do Vale do Paranaiba Ltda - 

SICOOB AGRORURAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wigno Machado Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO HENRIQUE PEREIRA 

OLIVEIRA - OAB:49772, Suair Moraes Andrade - OAB:GO/7.169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Credor para se manifestar no prazo de 05 dias, acerca da 

Certidão de fls. 36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 104093 Nr: 140-80.2016.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João da Lisboa de Santana, Neide 

Ferreira da Rocha Vitor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que se manifeste no prazo de 

05 dias, acerca da Certidão Negativa do Oficial de Justiça de fls.83.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88877 Nr: 1207-85.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A, Manoel Archanjo Dama Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alciléia Machado da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor, para que indique(m) bens penhoráveis 

da(s) parte(s) executada(s), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88359 Nr: 662-15.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lucia Fontes de Souza, Reginaldo 

Benedito Fontes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Augusto Stuker - 

OAB:15536-B MT

 Intimação do Patrono do Autor, para que indique(m) bens penhoráveis 

da(s) parte(s) executada(s), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32710 Nr: 916-95.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaldir Paulo Muhl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Mühl 

- OAB:MT 4624

 Intimo o credor para manifestar acerca da devolução da Carta Precatória 

e Certidão de fls. 226, no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107648 Nr: 1455-46.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair Venturim da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sócrates Gil Silveira Melo, Thelma Moraes de 
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Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juscelino Barreto Monteiro. - 

OAB:3.764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para manifestar acerca da correspondência devolvida de 

fls.127 no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2263 Nr: 295-21.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A - Industria e Comércio, Edson 

Teles de Figueiredo Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antônio de Mello, José Fonseca de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para efetuar o preparo das custas da Carta Precatória 

expedida para Comarca de Campo Grande-MS, com a finalidade de 

AVALIAÇÃO/INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93042 Nr: 1297-59.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P M dos Santos Sobrinho - ME, Pedro Marcelino 

dos Santos Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

 Localidade: ZONA URBANA – DIAMANTINO-MT

Finalidade da Diligência: CITAÇÃO E DEMAIS ATOS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109498 Nr: 2335-38.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexander Ingmar Endlich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival José Betinelli - 

OAB:OAB/PR 74.635, Danilo Kutianski de Souza - OAB:OAB/PR 

73.756, Elcio Luis Weckerlim Fernandes - OAB:17964/PR, Everton 

Diego Gissler - OAB:OAB/PR 74.627, Helbert Fernandes Fonseca - 

OAB:OAB/PR 74.074, Jarbas Castilhos Silva - OAB:OAB/PR 64.833, 

Paulo Victor Krutsch Soletti - OAB:OAB/PR 58.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da certidão de fls. 56, no prazo 

legal.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 126152 Nr: 1281-66.2018.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro José Santana Moreira, Marcio Andre 

Ormond, Nilson Ferreira de Arruda, Delcinei Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lincon Barella - OAB:19. 267

 Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO 

PREVENTIVA de Márcio André Ormond, expeça-se o necessário, 

mantendo-se a decisão anterior pelos próprios fundamentos.Aguarde-se a 

realização de audiência de instrução designada à ref. 88. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se, expedindo o necessário.Diamantino/MT, 29 de maio de 

2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 125982 Nr: 1225-33.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Augusto Burin Arnaut, Thallys Michael 

da Silva, Renan Ferreira Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Autos nº: 1225-33.2018.811.0005

Código: 125982

DESPACHO

Vistos, etc.

A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

convicção que permitam absolver sumariamente o(s) réu(s) (artigo 397, do 

Código de Processo Penal-CPP).

Designo o dia 04 de julho de 2018 às 15h00min, para audiência de 

instrução e julgamento.

 Intime(m)-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), 

o Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas 

pela acusação e pela defesa.

Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a) 

(artigo 411 do CPP).

Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio de força pública, além da multa prevista no 

artigo 458 e §2º do artigo 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) 

salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência 

(artigo 219, CPP).

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta 

precatória, com prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) 

testemunha(s) que residem fora da Comarca pelo Juízo deprecado, 

intimando-se as partes de seu envio.

Ciência ao Ministério Público e ao advogado constituído.

Às providências.

Diamantino/MT, 29 de maio de 2018.

 RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 125760 Nr: 1116-19.2018.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Augusto Burin Arnaut, Renan Ferreira 

Amaral, Thallys Michael da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Processo n. 1116-19.2018.811.0005

Cód. 125760

DESPACHO

Vistos etc.

 Certifique-se a Escrivania sobre a formalização da prisão do acusado 

Daniel Augusto Burin Arnaut.

Às providências.

 Diamantino/MT, 29 de maio de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 87186 Nr: 2899-56.2012.811.0005
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 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMdA, MDA, Carolina Maria Padilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Benedito de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo Juridico UNEMAT - 

OAB:

 Processo n. 2899-56.2012.811.0005

Cód. 87186

SENTENÇA

Vistos etc.

Cuida-se de ação de alimentos proposto por Isabelly Maria de Almeida e 

Matheus Divino Almeida, representados pela genitora, em face de Divino 

Benedito de Almeida, todos qualificados nos autos.

 A inicial foi recebida à fls. 18/19.

 O requerido apresentou contestação às fls. 101/116, informando que as 

crianças encontram morando consigo há 07 (sete) anos.

 Em seguida, a parte autora pugnou pela extinção do processo, ante a 

perda superveniente do interesse de agir (fl. 124).

 É o relatório. Decido.

 O artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil estabelece que se 

extingue o processo, sem resolução do mérito, quando verificar ausência 

de interesse processual.

 No caso em epígrafe, vieram aos autos a informação de que as crianças 

residem com o requerido, pelo que não subsiste interesse processual para 

o prosseguimento do presente feito, que deverá ser extinto por ausência 

de interesse processual.

 PELO EXPOSTO, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

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

Sem custas e taxa judiciária, eis que fora concedida benefício da 

assistência judiciária gratuita à fl. 18.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I.

Diamantino/MT, 25 de maio de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 109253 Nr: 2215-92.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2215-92.2016.811.0005

Código 109253

DESPACHO

Vistos etc.

 Certifique-se a Escrivania se o requerido apresentou contestação no 

prazo legal.

 Após, tornem-se os autos conclusos.

 Diamantino/MT, 29 de maio de 2018.

 RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 113365 Nr: 4326-49.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovenil Antonio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT

 Processo N.4326-49.2016.811.0005 Código 113365

Vistos etc.

Deixo de apresentar relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei nº. 9.099/95.

Fundamento. Decido.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso contra JOVENIL ANTÔNIO DOS SANTOS, pela suposta prática do 

crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, tendo como vítimas 

Helizandra Conte e Lucia Helena Conte Souza.

Em análise aos autos verifico que a materialidade da infração penal 

encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), termo de 

representação criminal (fl. 11), e nos depoimentos colhidos na persecução 

criminal.

No que se refere à autoria, observo que nos autos há elementos 

suficientes para imputá-la ao denunciado, uma vez que muito embora o 

acusado tenha permanecido em silêncio em sede policial, bem como tenha 

negado os fatos durante seu interrogatório em juízo, diante dos relatos 

das vítimas e dos elementos contidos nos autos, verifico que a harmonia 

existente nas declarações das vítimas Elizandra e Lucia Helena, prestadas 

tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo, são su?cientes para 

um juízo condenatório.

As vítimas ao serem ouvidas em sede policial afirmaram que no dia dos 

fatos o denunciado ligou para a vítima Helizandra questionando a 

mensagem postada pela vítima Lucia Helena, na qual dizia às pessoas 

para não votarem no denunciado, que ao tempo dos fatos era candidato a 

vereador neste município, tendo a vítima respondido que sua filha não 

estava falando nenhuma mentira, ocasião em que o denunciado as 

ameaçou no sentido de que daria um tiro em cada uma, senão vejamos:

“ (...) O Sr. Jovenil ligou para a declarante dizendo se ela sabia o que sua 

filha Helena estava postando nas redes sociais, ela respondeu que sim, e 

que ela não tinha postado nenhuma mentira; que Jovenil ficou alterado e 

começou a xingar a declarante de nomes como: vagabunda, biscate, e 

que sua filha seria a mesma coisa; que Jovenil ameaçou a declarante 

dizendo que ia dar uns tiros tanto nela, como na sua filha; (...)” (Helizandra 

Conte – fls. 08/09)

“ (...) Que a declarante disse que Jovenil não a ameaçou diretamente, mas 

que estava do lado de sua mãe quando a mesma recebeu a ligação, na 

qual Jovenil dizia que ela e sua mãe eram vagabundas e biscates e ia dar 

uns tiros nas duas; que a declarante não anda mais sozinha, porque está 

com medo; que não anda mais a pé e nem de bicicleta sozinha, só 

acompanhada dos pais; (...) (Lucia Helena Conte Souza – fls. 12)

No mesmo sentido foram as declarações de ambas as vítimas na ocasião 

em que foram ouvidas em juízo:

MP: A senhora pode narrar com detalhes como foi, qual o teor da ligação?

Helizandra: Então, ela postou essa mensagem e eu não sabia que ela tinha 

postado, aí eu recebi a ligação a tarde. Ele ligou, eu não tinha mais o 

contato dele, eu não sabia que era ele. (...) Aí ele perguntou pra mim a 

respeito disso, se eu tava sabendo e tal. Aí eu simplesmente perguntei pra 

ele se ela mentira o que ela tinha falado, se ela tinha mentido. E nisso ele já 

começou a me ofender, me xingou de vários nomes e fez a ameaça, disse 

que ia resolver no tiro. (...) Fez umas quatro ligações, retornando a 

ligação.

MP: Então houve uma ligação que partiu do Sr. Jovenil, no telefone celular 

da Senhora?

Helizandra: Sim, no meu celular.

MP: A senhora sabe dizer se ele usou o celular dele também?

Helizandra: Eu acredito que sim, eu tenho a cópia, que eu tirei o print do 

celular. Eu acredito que é o celular dele.

(...)

MP: E essa mensagem supostamente postada pela filha da Senhora, 

realmente aconteceu a postagem?

Helizandra: Aconteceu. Eu tenho a foto dela e tudo. Realmente aconteceu.

MP: E era uma postagem ofensiva?

Helizandra: Não, porque ela é verdade.

MP: A Senhora pode dizer o teor?

Helizandra: Olha, eu precisaria ler ela, eu tenho ela aqui.

(...)

MP: E a Senhora pode detalhar a ameaça, como que foi, quais as 

palavras?

Helizandra: Que ele resolveria com a gente... Eu falei pra ele que nós 

tínhamos que resolver na justiça, porque o processo já tava na justiça 

trabalhista. Falei: A gente vai resolver na justiça, já ta na justiça. Ele falou 

que não, que ia ser resolvido na bala.
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MP: E a senhora se sentiu ameaçada?

 Helizandra: Me senti ameaçada.

MP: Ficou com medo, ou não?

Helizandra: Fiquei com medo. Assim que acabou eu vim, fiz o boletim de 

ocorrência, vim na Delegacia e fiz o boletim de ocorrência, e fiquei 

aguardando eles me chamarem. Só que eu não sei como que funciona. 

Demorou, demorou, até que eu vim novamente pra ver como funcionava, 

como que eu tinha que agir. Mas nesse tempo todo até hoje eu tenho medo 

pela minha filha. Porque eu ele pode até me matar, só que a minha filha eu 

tenho que proteger. (...) A minha filha não sai mais sozinha. Ela fez 17 

anos, na época ela tinha acabado de fazer 16. Ela não sai pra lugar 

nenhum porque eu não confio. Eu to em cima todo tempo, ela não tem vida. 

Ela só vai pra escola, volta, e eu ali com ela. Então isso não é vida pra um 

adolescente. Ela vai fazer o ENEM esse ano, ela está assim extremamente 

abatida com isso, abalada. Porque a gente fica com medo, a gente não 

sabe... Porque teve ameaça, né? Então assim, eu tenho um desespero 

com isso.” (Helizandra Conte – Áudio e vídeo de fl. 45)

MP: “Lucia, a Senhora figura aqui como vítima de um delito de ameaça que 

teria acontecido por meio de uma ligação telefônica efetuada para a 

genitora da senhora. A Senhora tem conhecimento acerca disso? 

Aconteceu... Tomou conhecimento? A mãe contou? O que a Senhora pode 

dizer?

 Lucia: No momento em que o Sr. Jovenil ligou para a minha mãe, eu estava 

no meu quarto e a minha mãe estava na cozinha, e aí eu comecei a ver 

que ela tava falando no telefone e ela tava muito, digamos que estressada. 

Aí eu vi que a ligação caiu né, foi desligada.

 Aí depois ela veio no meu quarto e falou: O Jovenil me ligou. E aí na hora 

que ela veio no meu quarto, o Sr. Jovenil ligou novamente pra ela, e ela 

colocou o celular no viva-voz. Então eu escutei tudo o que foi falado a 

partir da segunda ligação.

 MP: Qual foi o teor dessa conversa?

Lucia: Primeiro o Sr. Jovenil perguntou se ela sabia o que eu andava 

fazendo. E aí a minha mãe perguntou: Mas o que você quer dizer com 

isso? Daí ele falou: Ela fez uma postagem falando para as pessoas não 

votarem em mim. Foi isso que ele falou. Aí a minha mãe falou: Sim, eu 

estou consciente disso. É alguma mentira? Aí o Sr. Jovenil se alterou e 

começou a proferir xingamentos e nos ameaçou de morte. Falou que ia dar 

um tiro em mim e na minha mãe. Foi esse o conteúdo da conversa. Foram 

acho que 04 ou 05 ligações (...)”(Lucia Helena Conte Souza – Áudio e 

vídeo de fl. 45)

O denunciado por sua vez confirma que houve a ligação dele para a vítima 

Helizandra, contudo, nega que efetuou as ameaças às vítimas.

 Entretanto, em que pese o denunciado tenha negado os fatos, verifico 

que há harmonia nas declarações de ambas as vítimas, tanto as que 

foram prestadas perante a autoridade policial, quanto em Juízo.

Restou claro que o denunciado ligou para a vítima Elizandra no dia dos 

fatos, e inconformado com a mensagem postada pela vítima Lucia em um 

grupo de WhatsApp, ameaçou de dar tiros em ambas a vítimas.

Restou demonstrado ainda que as vítimas sentiram-se de fato ameaçadas 

diante das declarações do acusado, tanto que a vítima Helizandra 

procurou a Polícia no mesmo dia para elaboração do boletim de ocorrência, 

bem como diligenciou no sentido de procurar saber o que era necessário 

ser feito para dar continuidade a representação criminal.

Ademais, a vítima Helizandra relatou ainda que depois da ameaça 

começou a tomar precauções em seu cotidiano e no da vítima Lucia, sua 

filha, com medo de que algo acontecesse, evidenciando assim que a 

conduta do denunciado afetou a tranquilidade das vítimas, pois provocou 

fundado temor nelas.

Assim, não obstante a negativa dos fatos pelo denunciado, a condenação 

encontra-se devidamente amparada no boletim de ocorrência policial, nos 

depoimentos das vítimas, todos convergentes e coesos, revelando a 

certeza da autoria e materialidade do crime de ameaça praticado pelo 

denunciado.

Ademais, o acusado não produziu nenhuma prova no sentido de excluir 

sua culpabilidade.

Existe assim, base sólida para a condenação, ante a perfeita 

compatibilidade entre as declarações apuradas nos autos.

Pelo exposto, acolho os argumentos do Ministério Público e JULGO 

PROCEDENTE a denúncia apresentada contra o autor dos fatos JOVENIL 

ANTÔNIO DOS SANTOS, já qualificado nos autos, condenando-o como 

incurso nas sanções penais capituladas pelo art. 147 do Código Penal, 

cuja variação de pena é detenção de 1 a 6 meses.

Atendendo ao disposto no art. 68, caput, do Código Penal, passo à 

aplicação e ao cálculo da pena, de forma individualizada, conforme 

determina o art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

A culpabilidade do autor dos fatos restou demonstrada, pois é imputável, e 

tinha o apenado, na época dos fatos, plena consciência da ilicitude de seu 

agir, exigindo-se conduta diversa; não consta nos autos que o acusado 

possui maus antecedentes; não há elementos nos autos sobre sua 

conduta social; denota-se, ainda, que sua personalidade encontra dentro 

dos padrões que regem o homem médio; Os motivos das infrações penais 

são inerentes aos próprios tipos penais. Nada a acrescentar acerca das 

suas circunstâncias. As consequências são ínsitas aos tipos penais. No 

que se refere ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para o 

cometimento da infração penal.

Atentando para as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código 

Penal Brasileiro, conforme entendo suficiente e necessário para 

prevenção e reprovação do delito, fixo a pena-base em 2 (dois) meses de 

detenção.

 Na segunda fase de aplicação da pena, não vislumbro atenuante ou 

agravante.

 Na terceira fase (causas de aumento ou diminuição da pena), aumento a 

pena em 1/6, em razão de o agente ter lesionado o bem jurídico de duas 

vítimas com uma só ação, conforme disposto no art. 70 do Código Penal.

Inexistente assim, qualquer outra circunstância ou causa modificadora, 

TORNO A PENA DEFINITIVA em 2 meses e 10 dias de DETENÇÃO.

Estabeleço o REGIME ABERTO para cumprimento da pena de detenção, 

diante das circunstâncias judiciais já apreciadas, conforme previsão do 

artigo 33 do Código Penal.

Nos termos do § 2º, primeira parte do art. 44 do Código Penal, substituo a 

pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, e determino que o 

autor dos fatos pague a quantia de R$ 954,00 (oitocentos reais) para o 

FUNAJURIS, nos termos dos artigos 43, inciso I, e artigo 45, §1º, do CP.

 Em caso de não cumprimento da medida restritiva de direito, fica a mesma 

convertida em pena restritiva de liberdade pelo prazo acima estabelecido, 

conforme artigo 44, §4º, do CP.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas e despesas 

processuais.

Após o trânsito em julgado:

- Remeta-se o boletim individual à SSP-MT (art. 809, CPP);

- Anote-se o nome do condenado no rol dos culpados;

- Oficie-se ao TRE-MT, para os fins do art. 15, III, da Constituição;

- Adotem-se as demais providências necessárias, inclusive instauração 

do competente executivo de pena.

Após o trânsito em julgado, e adotadas as providências acima 

determinadas, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e Cumpra-se.

Diamantino, 02 de abril de 2018.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010604-95.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LORI MARIA GOI KORB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO OURO E PRATA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA RIZZI OAB - RS0055226A (ADVOGADO)

 

Certifico que nesta data envio intimação ao patrono do requerente para 

que informe o nº do CPF ou CNPJ do titular da conta corrente para 

transferência de valores

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-25.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALTON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da redesignação de 

audiência de Conciliação para o dia 04/07/2018 às 09hs50min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010260-46.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR CESAR COPETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

 

Certifico que nesta data envio intimação para o patrono da parte autora 

acerca do pagamento ID 12727200

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001340-71.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELSO AGRIPINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da redesignação de 

audiência de Conciliação para o dia 04/07/2018 às 10hs35min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-77.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BHERING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da redesignação da 

audiência de Conciliação para o dia 04/07/2018 às 10hs20min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001290-45.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da redesignação da 

audiência de Conciliação para o dia 04/07/2018 às 08hs20min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-87.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN GERALDINE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da redesignação da 

audiência de Conciliação para o dia 04/07/2018 às 09hs20min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011974-12.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY BASSAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8011974-12.2014.8.11.0005 EXEQUENTE: REMALI MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: SIDNEY BASSAN Vistos etc. 1 – 

Defiro a pretensão executória. 2 – Intime-se a devedora, por meio de seu 

Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 

do CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo 

assinalado não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. 

Não havendo procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos 

moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, 

expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação 

(art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 4 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 5 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 6 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 7 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. 8 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido. 9 – Realize as 

retificações no processo, fazendo constar a fase de cumprimento de 

julgado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 15 de setembro 

de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011974-12.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY BASSAN (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono da Parte Autora, para manifestar-se acerca da devolução 

da Carta Precatória - ID 13456234

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 061/2018

O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIMO JUIZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 
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ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

CONSIDERANDO a greve de âmbito nacional realizada pelos 

caminhoneiros, cujo fato tem causado desabastecimento de combustíveis 

e demais produtos em todo o território nacional;

CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

Desembargador Rui Ramos Ribeiro, no expediente CIA nº 

0048829-05.2018.811.0000, que recomendou aos Juízes Diretores do 

Foro das Comarcas do Estado de Mato Grosso que, diante da situação 

concreta experimentada por cada Comarca, adotem as providências 

necessárias à preservação dos direitos dos usuários do sistema da 

Justiça, cabendo aos mesmos deliberarem sobre eventual suspensão dos 

prazos processuais, desde que mantido o regular expediente forense;

CONSIDERANDO que a Comarca de Primavera do Leste-MT ainda não 

recebeu combustível suficiente para o atendimento da população, cuja 

situação causa dificuldades de locomoção das partes, testemunhas, 

advogados, etc.

RESOLVE:

I – Suspender os prazos processuais nesta Comarca na data de 

30/05/2018.

II – Comunique-se à Corregedoria-Geral da Justiça, à Presidência do 

Tribunal de Justiça deste Estado, à OAB/MT Subseção de Primavera do 

Leste, à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 30 de maio de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 144136 Nr: 1677-49.2015.811.0037

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KETHRYNN SUSANNE ALMEIDA FERRAZ TOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para retirar o alvará expedido nos autos e para 

requerer o que entender de direito no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 126794 Nr: 9325-51.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OJGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO VILELA - 

OAB:MT/4.195, STEFFANE D PAULA GOMES DOS SANTOS - 

OAB:19044/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para que informe se os descontos em sua folha de 

pagamento cessaram, no prazo de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 135804 Nr: 7405-08.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA LUZA - OAB:14.059/MT, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 

10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA 

ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ JOSÉ DA SILVA - 

OAB:PR-9734

 Execução de Alimentos n.º 7405-08.2014.2016.811.0037

Código 135804.

Vistos etc.

Tendo em vista o pedido de f. 58/59, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público. Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 06 de outubro de 2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 178518 Nr: 9869-34.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YGCSDS, JKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005653-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN ELIZEU XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Diante da informação contida no Id. 13417923, designo nova realização da 

perícia para o dia 29 de junho de 2018, às 08horas, por ordem de 

chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no 

edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) 

advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste-MT, 29 de maio de 2018. Ésio Martins de Freitas 

Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003049-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FREDI TIEGS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003049-11.2018.8.11.0037. AUTOR: FREDI TIEGS RÉU: SIPAL INDUSTRIA 

E COMERCIO LTDA Vistos etc. A leitura da petição inicial e documentos 

que a acompanham permite identificar indícios de suposto contrato de 

compra e venda com a parte requerida (Id 13161561 – pag.01), 

circunstância que vulnera a assertiva inicial de que a soja estaria apenas 

depositada nos armazéns da empresa Sipal, com retenção indevida. 

Portanto, havendo dúvida relevante sobre o negócio jurídico efetivamente 

firmado entre as partes (depósito ou compra e venda de grãos), delibero 

pela postergação da análise da tutela provisória para momento 

imediatamente subsequente ao fim do prazo para contestação, de forma a 

viabilizar o contraditório. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), 

recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. Remetam-se 

os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 
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designação de audiência de conciliação ou mediação, conforme a 

hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada 

a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela autora (CPC, art.344). Nos moldes do 

artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação 

ou mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 24 de maio de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003049-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FREDI TIEGS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (RÉU)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação contida no Id. 13357946, designa a audiência de conciliação 

para o dia 01 de agosto de 2018, às 16h00min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) 

ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para que 

compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 28 de maio de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário 

Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003279-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON ROBERTO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Diante da informação contida no Id. 13417906, designo nova realização da 

perícia para o dia 29 de junho de 2018, às 08horas, por ordem de 

chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no 

edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) 

advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste-MT, 29 de maio de 2018. Ésio Martins de Freitas 

Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002705-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERREIRA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Diante da informação contida no Id. 13417889, designo nova realização da 

perícia para o dia 29 de junho de 2018, às 08horas, por ordem de 

chegada, conforme disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no 

edifício do Fórum da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) 

advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ comunicar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados, trazendo consigo 

DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e EXAMES MÉDICOS relativos à 

pretensão aludida na inicial, para colaborar com os esclarecimentos do 

perito. Primavera do Leste-MT, 29 de maio de 2018. Ésio Martins de Freitas 

Gestor Judiciário Matrícula 22311

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 150978 Nr: 4828-23.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3770, TATIANA RAMLOW DA SILVA COSTA - OAB:19078

 Isso posto, DECLARO A CARÊNCIA DA AÇÃO ante a ausência de 

interesse processual e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo 

a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face 

do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 21 de maio de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167028 Nr: 3704-68.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:OAB/MT 21.387-B, ANNA PAULA AZAMBUJA 

OKUZONO - OAB:OAB/MT 17859-E, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3.770

 Isso posto, DECLARO A CARÊNCIA DA AÇÃO ante a ausência de 

interesse processual e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo 

a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face 

do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 22 de maio de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 147543 Nr: 3277-08.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 
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OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO A CARÊNCIA DA AÇÃO ante a ausência de 

interesse processual e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo 

a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face 

do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 22 de maio de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 157767 Nr: 8004-10.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770

 Isso posto, DECLARO A CARÊNCIA DA AÇÃO ante a ausência de 

interesse processual e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo 

a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face 

do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 22 de maio de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 148833 Nr: 3780-29.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO A CARÊNCIA DA AÇÃO ante a ausência de 

interesse processual e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo 

a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face 

do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 22 de maio de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 74248 Nr: 6567-07.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:PR 53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 Certifico que a Dra Maira Barco OAB/MT 24513, retirou a carta precatoria 

para distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 3833 Nr: 1641-66.1999.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA STRAPASSON FOCKINK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIR ANTONIO GARLET BARCHET, LENIR 

MARIA BERTOLDO BARCHET, GETULIO LUIZ BARCHET, LACI MARIA 

BOZZETTO BARCHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 Certifico que nesta data intimo a parte autora a respeito do 

desarquivamento do processo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 109925 Nr: 240-75.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEISON CAETANO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:MT 3.584-B, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:MT 3150-A

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

a parte autora, através de seu advogado, para se manifestar nos autos, 

no prazo de quinze dias, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 116196 Nr: 6823-76.2012.811.0037

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGBC, FDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data intimei a parte autora a respeito do 

desarquivamento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 203587 Nr: 1098-96.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME, 

ANDERSON VIEIRA GONÇALVES, VAGNER DONIZETE JESUS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO A. VARGAS NUNES - 

OAB:MT/10.220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça e para complementar a 

diligência, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 30727 Nr: 2957-41.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALENTIN MARTIGNAGO, CELIA MACHNIC 

MARTIGNAGO, SERGIO MACHNIC, OSMAR MARTIGNAGO, SELMA 

MARTIGNAGO MACHNIC, VILMAR MARTIGNAGO - ESPÓLIO, ÉDSON 

LEANDRO MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CREMA DE MELO 

FOSSARI - OAB:MT/ 9646, MARCIO LUIZ NIERO - OAB:11333/PR, 

RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS - OAB:36389/PR, ZAID ARBID - 
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OAB:1822A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, SIRLEI DE LURDES PERI - OAB:OAB/MT 17999/A, 

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 Processo nº 2957-41.2004.811.0037 (Código nº 30727)

Ação de Execução para entrega de Coisa Incerta

Exequente: Algodoeira Primavera Ltda

Executados: Valentin Martignago e Outros

 Vistos em correição permanente

Em apenso aos autos nº 4043-37.2010.811.0037 (71728), autos nº 

2403-09.2004.811.0037 (30138) e autos nº 2383-08.2010.811.0037 

(70075).

Havendo notícia oficiosa do falecimento do executado Vilmar Martignago, 

requisite-se a certidão de óbito correlata.

Em cumprimento ao disposto no artigo 9º do Código de Processo Civil, 

intime-se as partes para manifestarem-se sobre o requerimento formulado 

pela empresa IIharabras S.A. Indústrias Químicas (fls.735/742; 842/845), 

em 15 (quinze) dias..

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se com urgência.

Primavera do Leste (MT), 05 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 32467 Nr: 695-84.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B, Samuel Pedro Pereira Sobreira - OAB:12154/PI, 

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - OAB:OAB/MT 14974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER A. CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909-B, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - 

OAB:MT/10.931-A

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 75160 Nr: 7476-49.2010.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI BARBOSA GUTIERRES ALMEIDA, 

SEVERINO PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PASQUALI - 

OAB:27753/RS

 Intimo a advogada Drª Adriana Pasquali - OAB nº 27753/RS,para devolver 

os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão, 

perda do direito de vista fora de cartório e Multa de meio salário-mínimo, 

conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 127163 Nr: 144-89.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR BATISTA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE FAGUNDES 

MAGALHAES - OAB:17567 MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:21.593-A, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 59318 Nr: 6872-59.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEI MIORANZA THOME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO FREITAS FARIA - 

OAB:11979-A, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B, LURDIANE 

BARROS MOREIRA - OAB:12369/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76.458

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO LUIS CARLOS REZENDE, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 30839 Nr: 3089-98.2004.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MANOEL ROXO APARÍCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO WILSON MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL ASSEF SERRANO - 

OAB:OAB/MS 15.389, SERGIO PAULO GROTTI - OAB:4412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA FERNANDES 

RABELO - OAB:9031-B-MT, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 

5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT, TRAJANO CAMARGO 

DOS SANTOS - OAB:9171-B-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre o documento de p. 314, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47635 Nr: 3062-13.2007.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC DE BARRA DO GARÇAS-MT, ASTOR RUBEM 

ULLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL DARCI DOLZAN, NINA TEREZA DE 

OLIVEIRA DOLZAN, WALMIR DE SOUZA, MARIA SARMENTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Matias - OAB:MT/1857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS CESAR 

MAMUS, para devolução dos autos nº 3062-13.2007.811.0037, Protocolo 

47635, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 6745 Nr: 94-25.1998.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MEYER, NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOMIRO RIVA, ALTAIR DOS SANTOS 

RIVA, SEVERINO ROMANO RIVA, AFONSO RIVA, DILVA GIRARDI RIVA, 

NEUZA CIARELLI RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT, JOÃO CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - 

OAB:4611, RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes da data do 

início da perícia que se realizará no dia 11/06/2018, às 8hs, no Fórum da 

Comarca de Primavera do Leste , Rua Bejamim Cerutti, 252, Bairro 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 146 de 962



Castelândia, tudo conforme documento de fls. 1.344/1346.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 41090 Nr: 3597-73.2006.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VTFDIEDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o requerente para 

apresentar o resumo da inicial, o qual deverá ser encaminhado no e-mail 

da secretaria: pri.3civel@tjmt.jus.br, devendo a secretaria ser informada 

sobre o envio da inicial resumida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 108511 Nr: 7688-36.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINCLARI TRAMONTIN, CELESTINO TAFAREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Ação Ordinária Condenatória proposta por Banco do Brasil 

contra Sinclari Tramantini e Celestino Tafarel, ambos qualificados.

Restou infrutífera a citação em relação ao requerido Sinclari Tramontin, em 

virtude de seu falecimento (p.63). Posteriormente o requerido Celestino 

Tafarel foi citado e intimado (p. 94) para se manifestar acerca do bloqueio 

(p. 83/86), quedando-se inerte (p.95).

O requerente pugna pela habilitação dos herdeiros do Sr. Sinclari 

Tramontin, e pela expedição do mandado de levantamento judicial dos 

valores penhorados.

É o relatório. Decide-se.

Dispõe o artigo 319 do Código de Processo Civil que: “Se o réu não 

contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo 

autor”.

 Citado, o requerido Celestino deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

defesa, o que faz crer serem verossímeis as alegações contidas na 

inicial.

A revelia do requerido faz presumir verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor na petição inicial, na forma do artigo 344 do Código 

de Processo Civil, e estas acarretam a procedência do pedido, bem como 

pelos documentos apresentados pela parte autora, que comprovam a 

transação.

Desta forma, defere-se o levantamento dos valores em favor do 

requerente, expeça-se alvará conforme solicitado.

Defere-se o pedido de p. 97, e determina a substituição do polo passivo da 

presente demanda, devendo constar o Espólio de Sinclari Tramontin.

Citem-se os herdeiros indicados (p.97).

Decorrido o prazo, intime-se o autor para dar seguimento no feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 168126 Nr: 4295-30.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA, ENIO JOSE BREMM, ANDRÉ LUIZ 

BREMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB: MS 6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT/ 15.674

 Visto,

Considerando a aceitação do exequente do bem ofertado em caução 

(p.83/87), recebe-se o bem ofertado em caução pelo executado, lavre-se 

o respectivo termo de caução.

 Com a lavratura do termo, atribui-se efeito suspensivo á execução até o 

julgamento dos embargos.

Na sequência, de acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no 

curso do processo e não somente na audiência inicial.

Desta forma, em respeito à primazia da autocomposição, designa-se 

audiência de conciliação para o dia 02/08/2018 ás 13h00min, a ser 

realizada por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de conciliação”.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 178417 Nr: 9808-76.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS 

PRÉ-MOLDADAS LTDA, ENIO JOSE BREMM, ANDRÉ LUIZ BREMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 Visto,

Passa-se ao saneamento do processo.

Em relação a preliminar de carência da ação alegada pelo embargante, por 

se tratar de contrato de abertura de crédito, não se figura como titulo 

liquido, certo e exigível, verifica-se que referido contrato possui a 

finalidade de fixar um limite de conta corrente e conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça que reconheceu à constitucionalidade da Lei 

10931/2004, e de consequência a executividade da Cédula de Crédito 

Bancário que expressa valor líquido certo e exigível, razão pela qual, 

rejeita-se a preliminar arguida.

Quanto a preliminar de prescrição, aduz o embargante que a cédula de 

crédito bancário tem seu vencimento a vista e na clausula 1.5 estipula o 

vencimento do crédito para o dia 10/10/2010 e que a contagem da 

prescrição é trienal.

Ocorre que em análise ao contrato, extrai-se da clausula 8 do contrato: o 

vencimento e renovação do crédito - O crédito aberto vigorará até a data 

de vencimento estipulada no subitem 1.5. O Itaubanco poderá renovar o 

crédito. Nessa hipótese, até a data de vencimento (subitem 1.5), o 

Itaubanco colocará à nossa disposição e à dos Devedores Solidários, na 

agência citada no subitem 1.2, ou nos terminais eletrônicos de 

auto-atendimento, informações sobre as seguintes condições específicas 

desta cédula, que continuará a se reger também pelas outras cláusulas 

aqui previstas: a) o Limite LIS; b) a taxa de juros; c) o valor da tarifa de 

renovação; d) a data de renovação do crédito; e) a data de vencimento; f) 

o dia de pagamento dos encargos.

Nesse sentido, havendo previsão de renovação automática do vencimento 

do contrato, e o uso pelo devedor do limite do crédito que lhe foi 

concedido, somente a partir do inadimplemento, com o consequente 

vencimento antecipado, será iniciado o prazo prescricional.

A cédula de crédito bancário (p.35/38) foi emitida em 30/09/2010 com 

previsão inicial de vencimento em 10/10/2010, contudo o contrato foi 

renovado sucessivamente até o mês de junho de 2016.

Os extratos de p.241/267 demonstram o fluxo de pagamento referente à 

conta bancária pactuada no item 1.2 do título objeto dos autos, 

demonstrando que os embargantes utilizaram o crédito disponibilizado pelo 

embargado após a data do vencimento inicialmente previsto. Assim, 

conclui-se que houve a anuência tácita com a prorrogação do contrato.

Nesse sentido, cita-se:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA CONTRATUAL. RENOVAÇÃO 

AUTOMÁTICA. INADIMPLÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. 

VENCIMENTO ANTECIPADO DA ÚLTIMA RENOVAÇÃO DO CONTRATO. 1. 

Prescreve em três anos a pretensão de exigir o crédito representado por 
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cédula de crédito bancário, nos termos do art. 206, § 3º, VIII do Código 

Civil. 2. Havendo previsão na cédula de crédito bancário de renovação 

automática do vencimento do contrato e o uso pelo devedor do limite do 

crédito que lhe foi concedido, na hipótese de vencimento antecipado do 

contrato, o prazo prescricional de três anos somente se inicia a partir do 

vencimento da última renovação, e não da data do vencimento inicial do 

título executivo. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. 

(TJ-DF 20180110006624 DF 0025847-44.2014.8.07.0001, Relator: 

SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 21/03/2018, 5ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/04/2018 . Pág.: 486/488).

Dessa forma, deve-se considerar que o contrato teve o seu vencimento 

prorrogado até o mês de junho de 2016, quando os embargantes 

tornaram-se inadimplentes, fato que ensejou o vencimento antecipado, não 

havendo que se falar em prescrição, logo, afasta-se a preliminar arguida.

Ainda, em relação a preliminar de falta de requisitos da execução, 

verifica-se que o embargado embasou a ação de execução código 

168126, em Cédula de Crédito Bancário e colacionou nos autos, 

demonstrativo de débito, conforme p.65 do processo de execução em 

apenso. Assim, considerando que o embargado/exequente preencheu os 

requisitos do artigo 798 do Código de Processo Civil, para a propositura da 

ação, rejeita-se a preliminar.

 Não há outras preliminares a serem analisadas e do mesmo modo, não 

ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354) ou de 

julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355), de modo que se declara 

saneado o processo.

Em relação à matéria de fato, fixa-se como pontos controvertidos, aqueles 

delineados na petição inicial e na peça de contestação.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, caso 

queiram, se manifestem, findo o prazo a decisão saneadora se torna 

estável (art.357, § 1º do Código de Processo Civil).

Considerando a manifestação do embargante de p.444/445, defere-se o 

pedido e determina-se a realização da perícia contábil, devendo o 

embargado apresentar dos documentos necessários para cumprimento da 

medida.

Nomeia-se, para tanto, como perito do juízo, o contador Marcelo 

Gonçalves. Os dados do referido perito estão disponíveis no Sistema 

Apolo, devendo promover sua intimação para informar se aceita o 

encargo.

 Aceito o encargo, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito se for o caso, indicarem assistente 

técnico e apresentarem quesitos.

Na sequencia, intime-se o perito nomeado para, no prazo de 05(cinco) 

dias apresentar: proposta de honorários, currículo, com comprovação de 

especialização e contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais.

Apresentada a proposta, intimem-se as partes para no prazo comum de 5 

(cinco) dias, se manifestarem.

 Havendo concordância, deverá a parte requerente providenciar o 

pagamento dos honorários periciais.

Para a apresentação do laudo, fixa-se o prazo de trinta dias. Com a 

juntada do laudo, intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestarem.

Outrossim, sem prejuízo ao acima exposto e de acordo com o artigo 3°, 

§3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, 

podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente na 

audiência inicial.

 Desta forma, em respeito à primazia da autocomposição, designa-se 

audiência de conciliação para o dia 02/08/2018, às 13h00min, a ser 

realizada pelo conciliador na sala de conciliação.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

 Conste que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 14792 Nr: 395-64.2001.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL APARECIDO DO LAGO, MÁRIO CESAR 

CREMA, SIDNEY FERNANDES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Visto,

Deferem-se os pedidos de p.84.

Expeça-se ofício ao CRI desta Comarca para que proceda com o 

cancelamento da penhora registrada na matrícula nº 341, conforme 

solicitado.

Após, nada mais sendo postulado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se o presente feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 113948 Nr: 4306-98.2012.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO HIRANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDORES DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUEIROZ GARCIA - 

OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento proposta por Rodrigo 

Hirano de Souza contra Credores Desconhecidos.

Recebida a inicial, deferiu-se o pedido liminar de suspensão de efeitos 

restritivos junto aos órgãos de proteção ao crédito e o pedido de 

gratuidade da justiça, e determinou-se a citação do requerido por edital e o 

depósito em juízo do valor devido (p.30).

À p.36 o autor comprovou a consignação em juízo dos valores devidos.

Intimados por edital, os requeridos não se manifestaram (p.39).

Ante a inércia da parte requerida, o requerente pleiteou pelo levantamento 

dos valores consignados em seu favor (p.48/52).

Antes de analisar o pedido, determinou-se a intimação pessoal do autor 

para regularizar sua situação processual (p.54), tendo em vista o 

falecimento de seu advogado, sendo infrutíferas as tentativas de 

intimação ante a ausência do endereço atualizado do requerente 

(p.55/58), resultando na extinção da ação sem resolução de mérito (p.61).

À p.66/67 o autor requer novamente a liberação dos valores em seu favor.

É o relatório. Decide-se

 Considerando que não houve manifestação de interessados em levantar 

o valor consignado e que a ação foi extinta sem resolução do mérito, 

requer o autor a liberação do valor em seu favor.

Verifica-se que, extinta a ação sem resolução de mérito, retorna o autor à 

sua situação anterior ao momento da propositura da ação, sendo cabível, 

nesta hipótese, o levantamento dos valores consignados pelo próprio 

consignante.

Nesse sentido, cita-se jurisprudência:

APELAÇÃO CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. 

RETORNO AO STATUS QUO ANTE. LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO PELA 

PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO. - Uma vez homologado por 

sentença o pedido de desistência da ação, não havendo sequer a 

triangularização do processo, sem haver apreciação do direito material 

discutido, nada obsta o levantamento do depósito efetivado pela parte 

autora, que apenas desiste da utilização da via judicial. (TJ-BA - APL: 

05055501320148050001, Relator: Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar 

Santos, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2015)

Pelo exposto, defere-se o pedido e com o transito em julgado, 

determina-se a expedição de alvará para levantamento dos valores 

consignados em favor do requerente, observando-se os dados bancários 

de p.66.

Revoga-se a liminar deferida.

Após, nada mais sendo postulado, e observadas as formalidades legais, 
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arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 197657 Nr: 7612-02.2017.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAMPIERI E CAMPOS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:MT 11266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato de Prestação de Serviços 

Profissionais c/c Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por 

Eliana de Fatima Nogueira em face de Zampieri e Campos Advogados 

Associados.

Preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 319 do Código de 

Processo Civil, recebe-se o presente feito.

 Considerando que o requerido já apresentou contestação (p.103/825) e 

de acordo com o artigo 3°, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados 

pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e 

não somente na audiência inicial.

 Desta forma, em respeito à primazia da autocomposição, designa-se 

audiência de conciliação para o dia 09/08/2018, às 16h30min, a ser 

realizada pelo conciliador na sala de conciliação, na sede do fórum.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

 Conste que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Não havendo acordo, intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) 

dias, informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a 

necessidade e pertinência da mesma, valendo o silêncio pela inexistência.

Caso não tenham provas a produzir, esclareçam se entendem que o 

processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015).

 Em caso de inercia do autor, intime-o novamente na pessoa de seu 

advogado, para manifestar se ainda possui interesse no feito, sob pena 

de extinção, no prazo de 05 (cinco) dias, decorrido o prazo, em caso de 

inercia, certifique-se e intime-se a exequente pessoalmente, no mesmo 

prazo, sob pena de extinção.

Decorrido prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se o requerido, 

para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, 

§5º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 149100 Nr: 3900-72.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAMPIERI E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:MT 11266-B

 Vistos,

Trata-se de Exceção de Pré-Executividade apresentada por Eliana de 

Fatima Nogueira contra Zampieri e Campos Advogados Associados.

Aduz que o excepto propôs ação de execução, alegando ser credor da 

quantia de R$1.157.777,92 (um milhão cento e cinquenta e sete mil 

setecentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos), 

representado por um contrato de prestação de serviços profissionais 

referente ao percentual de 7% do quinhão que possuía junto ao espólio de 

Sebastião Nogueira Filho do inventário em tramite na Primeira Vara desta 

comarca.

Informa que os exceptos desenvolveram labor até a data de 19/03/2014, 

momento que revogou os poderes outorgados. Alega nulidade do titulo por 

sua iliquidez e omissão de pagamento de honorários.

Requer concessão de liminar para determinar a suspensão da execução 

até a decisão do pedido, por se tratar de matéria de ordem publica, de 

modo que o processo não pode coexistir com a ausência de liquidez e 

exigibilidades inerentes ao titulo. No mérito requer a procedência da 

presente exceção.

Junta documentos (p. 253/312).

O excepto apresentou objeção, requerendo a rejeição da exceção de 

pré-executividade, com a condenação da excipiente em litigância de 

má-fé, requerendo o prosseguimento da execução (p.330/357).

É o relato. Decide-se.

É cediço que a exceção de pré-executividade é meio excepcional de 

defesa do executado, amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência.

 No que tange ao objeto desta modalidade de oposição, tem-se que é 

cabível para o conhecimento de matérias relativas às condições da ação e 

aos pressupostos processuais e, só excepcionalmente, para a arguição 

de exceções extintivas do crédito, tais como a prescrição, pagamento e 

matérias de ordem pública.

A exceção não tem cabimento, porque a matéria discutida demanda 

dilação probatória, notadamente pelo fato de que a presente ação trata-se 

de execução de honorários advocatícios contratuais, em discussão se o 

referido contrato é valido, ante a revogação dos poderes outorgados e se 

o contrato foi cumprido pela executada. De modo que, não conheço a 

exceção.

Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, QUE TEM 

CABIMENTO APENAS QUANDO A NULIDADE DO TÍTULO POSSA SER 

VERIFICADA DE PLANO, BEM COMO QUANTO A QUESTÕES DE ORDEM 

PÚBLICA, REFERENTES AOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E ÀS 

CONDIÇÕES DA AÇÃO. REVISÃO DOS TERMOS DO CONTRATO. 

MATÉRIA QUE NÃO SE MOSTRA PASSÍVEL DE DISCUSSÃO EM SEDE DE 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. UNÂNIME. CONHECERAM DO 

AGRAVO REGIMENTAL COMO AGRAVO INTERNO E NEGARAM-LHE 

PROVIMENTO. (Agravo Nº 70069078392, Décima Primeira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado 

em 15/06/2016).

Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz, REJEITA A EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada e determina o prosseguimento da 

execução.

Não é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de 

pré-executividade rejeitada, conforme precedente jurisprudencial do STJ 

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 309.302 - SP 

(2013/0064077-2).

 Deixa-se de condenar a executada ao pagamento de multa por litigância 

de má-fé por não vislumbrar, por ora, flagrante deslealdade processual.

Em relação ao pedido liminar, ante a rejeição da exceção de 

pré-executividade, este perdeu o objeto.

Outrossim, considerando que a executada apresentou exceção de 

pré-executividade, resta suprida sua citação. Assim, determina-se o 

cancelamento da expedição de edital para citação da executada.

Quanto ao pedido do exequente de conversão do arresto de p.190/193 em 

penhora, sobresta-se a análise, devendo a secretaria deste juízo certificar 

se houve decurso do prazo da executada para se manifestar sobre o 

arresto de p.190/193.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 171347 Nr: 5863-81.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN FEODOSIEVICH FEFELOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI MARIANI LIMA DA 

SILVA - OAB:19369-O, VANESSA CORREIA FAVARIN RAITER - 

OAB:MT/17.352
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 Visto,

 Com fulcro no artigo 701, §2º, do CPC, e considerando que as partes 

requeridas foram devidamente citadas, e não apresentaram embargos 

(p.43), defere-se o pedido de p.45 e converte-se o mandado monitório em 

executivo, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, 

observando-se, no que couber o título II do livro I da parte especial.

 Conforme artigo 523 do mesmo Códex intime-se os executados para 

pagarem o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas 

processuais.

 Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

advocatícios de dez por cento.

Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os 

honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação.

Autorizam-se as prerrogativas do artigo 212 do CPC.

Após, intime-se o requerente para requerer o que entender de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000022-88.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANILDO IVO DA SILVA OAB - RS37971 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA LONGONI PFEIL OAB - RS75.297 (ADVOGADO)

ELISANGELA LEITE AGUIAR OAB - RS80438 (ADVOGADO)

MIRELE MULLER OAB - RS93440 (ADVOGADO)

JULIA CAROLINA LONGHI KOSCIUK FORTES OAB - RS76632 

(ADVOGADO)

MARIANA DE MEDEIROS FLORES NUNES OAB - RS95269 (ADVOGADO)

TATIANE FLORES ISERHARDT OAB - RS101700 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000022-88.2016.8.11.0037. AUTOR: JOAO BOSCO DOS SANTOS RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando a 

preliminar de litispendência suscitada pelo requerido no ID 9503456, 

intime-se a parte requerente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, bem como comprovar nos autos a extinção daquele feito 

(5009066-12.2016.4.04.7112/Canoas/RS), caso queira o prosseguimento 

deste processo. Após, venham os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 21 de maio de 2018. - Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011542-91.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIRCE VILELA OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

8011542-91.2014.8.11.0037. REQUERENTE: EDIRCE VILELA OLIVEIRA 

COSTA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ajuizada por EDIRCE VILELA 

DE OLIVEIRA COSTA em face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO 

LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Alega a requerente, em 

síntese, que atua como servidora efetiva no cargo de Guarda Municipal, 

desde 11.07.2005, junto ao requerido. Relata que faz jus a progressão 

horizontal, de acordo com a Lei Municipal nº 387/2012, bem como ao 

recebimento das diferenças salariais. Aduz que vem sofrendo prejuízos 

em seus vencimentos, vez que o requerido se nega a dar cumprimento à 

Lei nº 387/2012, que regulariza a Carreira dos Profissionais do Sistema 

Único de Saúde do Poder Executivo do Município de Santo Antônio do 

Leste. Assim, sob o argumento de que possui ensino médio completo, bem 

como título de especialização, requisitos essenciais para o avanço 

funcional, pugnou, liminarmente, para que fosse o requerido compelido a 

pagar imediatamente o valor de R$ 8.230,41, a título de subsídios 

decorrentes da PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL PARA A 

CLASSE C. No mérito, pugna pela concessão definitiva da Progressão 

Funcional Horizontal para a Classe C, além das diferenças das verbas 

trabalhistas, bem como indenização por danos morais. No ID nº 3335736, o 

pedido liminar foi indeferido. Devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação no ID nº 3335787. Impugnação à contestação no ID nº 

3335832. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser 

consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação 

probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade 

processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Compulsando os autos, verifica-se que não assiste razão a parte 

requerente no tocante ao reconhecimento do seu direito de ser 

reenquadrada na Classe C da Serie de Classe dos Cargos da Carreira (Lei 

nº 387/2012 de 19 de março de 2012). Senão, vejamos. A Lei Municipal nº 

387/2012 estabelece os princípios e as regras de qualificação 

profissional, habilitação para ingresso, regime de remuneração e 

estruturação dos cargos dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do 

Poder Executivo do Município de Santo Antônio do Leste/MT. O artigo 12, 

§2º, “c”, da referida lei dispõe que: Art. 12º – A Serie de Classes dos 

Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais do Sistema de Saúde 

estrutura – se em linha horizontal de acesso, em conformidade com o 

respectivo nível de habilitação, perfil profissional e ocupacional, 

identificada por letras maiúsculas assim descritas. IV – APOIO DE 

SERVIÇO DO SUS a) Classe A – habilitação em ensino fundamental; b) 

Classe B – requisito da classe A, mais 200 (duzentas) horas de cursos de 

aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional e experiência 

mínima comprovada de 05 (cinco) anos na área de atuação; c) Classe C – 

requisito da classe B, mais 300 (trezentas) horas de cursos de 

aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional; §2º - Os 

cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional, 

serão conferidos e/ou reconhecidos por uma comissão constituída pelo 

Secretário de Saúde para este fim e deverão obedecer, dentre outros os 

seguintes requisitos a sua pontuação: a) Carga horária mínima de 40 

horas; b) Serão computados apenas os cursos de aperfeiçoamento e/ou 

capacitação profissional, concluídos no máximo 05 (cinco) anos anteriores 

à data do enquadramento; c) Somente serão computados os cursos 

realizados dentro da área de atuação ou relacionados com a abrangência 

dos SUS; Da análise dos autos, extrai-se que a requerente não 

comprovou 300 horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou 

capacitação dentro da área de atuação ou relacionados com a 

abrangência do SUS como exigido para a progressão pretendida. Desta 

forma, por termo expresso da lei, a parte requerente não faz jus ao 

enquadramento salarial pretendido, pois, diante de legislação específica 

que regula a carreira dos profissionais da saúde municipal, não 

comprovou cursos de aperfeiçoamento dentro da área pretendida, de 

modo que a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e, via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas. Condeno 

a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no 

valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §

§2º e 19º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, 

§3°, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 23 de maio de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011542-91.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIRCE VILELA OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

8011542-91.2014.8.11.0037. REQUERENTE: EDIRCE VILELA OLIVEIRA 

COSTA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ajuizada por EDIRCE VILELA 

DE OLIVEIRA COSTA em face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO 

LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Alega a requerente, em 

síntese, que atua como servidora efetiva no cargo de Guarda Municipal, 

desde 11.07.2005, junto ao requerido. Relata que faz jus a progressão 

horizontal, de acordo com a Lei Municipal nº 387/2012, bem como ao 

recebimento das diferenças salariais. Aduz que vem sofrendo prejuízos 

em seus vencimentos, vez que o requerido se nega a dar cumprimento à 

Lei nº 387/2012, que regulariza a Carreira dos Profissionais do Sistema 

Único de Saúde do Poder Executivo do Município de Santo Antônio do 

Leste. Assim, sob o argumento de que possui ensino médio completo, bem 

como título de especialização, requisitos essenciais para o avanço 

funcional, pugnou, liminarmente, para que fosse o requerido compelido a 

pagar imediatamente o valor de R$ 8.230,41, a título de subsídios 

decorrentes da PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL PARA A 

CLASSE C. No mérito, pugna pela concessão definitiva da Progressão 

Funcional Horizontal para a Classe C, além das diferenças das verbas 

trabalhistas, bem como indenização por danos morais. No ID nº 3335736, o 

pedido liminar foi indeferido. Devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação no ID nº 3335787. Impugnação à contestação no ID nº 

3335832. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser 

consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação 

probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade 

processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Compulsando os autos, verifica-se que não assiste razão a parte 

requerente no tocante ao reconhecimento do seu direito de ser 

reenquadrada na Classe C da Serie de Classe dos Cargos da Carreira (Lei 

nº 387/2012 de 19 de março de 2012). Senão, vejamos. A Lei Municipal nº 

387/2012 estabelece os princípios e as regras de qualificação 

profissional, habilitação para ingresso, regime de remuneração e 

estruturação dos cargos dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do 

Poder Executivo do Município de Santo Antônio do Leste/MT. O artigo 12, 

§2º, “c”, da referida lei dispõe que: Art. 12º – A Serie de Classes dos 

Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais do Sistema de Saúde 

estrutura – se em linha horizontal de acesso, em conformidade com o 

respectivo nível de habilitação, perfil profissional e ocupacional, 

identificada por letras maiúsculas assim descritas. IV – APOIO DE 

SERVIÇO DO SUS a) Classe A – habilitação em ensino fundamental; b) 

Classe B – requisito da classe A, mais 200 (duzentas) horas de cursos de 

aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional e experiência 

mínima comprovada de 05 (cinco) anos na área de atuação; c) Classe C – 

requisito da classe B, mais 300 (trezentas) horas de cursos de 

aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional; §2º - Os 

cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional, 

serão conferidos e/ou reconhecidos por uma comissão constituída pelo 

Secretário de Saúde para este fim e deverão obedecer, dentre outros os 

seguintes requisitos a sua pontuação: a) Carga horária mínima de 40 

horas; b) Serão computados apenas os cursos de aperfeiçoamento e/ou 

capacitação profissional, concluídos no máximo 05 (cinco) anos anteriores 

à data do enquadramento; c) Somente serão computados os cursos 

realizados dentro da área de atuação ou relacionados com a abrangência 

dos SUS; Da análise dos autos, extrai-se que a requerente não 

comprovou 300 horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou 

capacitação dentro da área de atuação ou relacionados com a 

abrangência do SUS como exigido para a progressão pretendida. Desta 

forma, por termo expresso da lei, a parte requerente não faz jus ao 

enquadramento salarial pretendido, pois, diante de legislação específica 

que regula a carreira dos profissionais da saúde municipal, não 

comprovou cursos de aperfeiçoamento dentro da área pretendida, de 

modo que a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e, via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas. Condeno 

a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no 

valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §

§2º e 19º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, 

§3°, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 23 de maio de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011547-16.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMARA TAFAREL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

8011547-16.2014.8.11.0037. REQUERENTE: LUZIMARA TAFAREL 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. Trata-se 

de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ajuizada por LUZIMARA TAFAREL em 

face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT, devidamente 

qualificados nos autos. Alega a requerente, em síntese, que atua como 

servidora efetiva no cargo de Agente Comunitário de Saúde, desde 

16.05.2008, junto ao requerido. Relata que faz jus a progressão horizontal, 

de acordo com a Lei Municipal nº 387/2012, bem como ao recebimento das 

diferenças salariais. Aduz que vem sofrendo prejuízos em seus 

vencimentos, vez que o requerido se nega a dar cumprimento à Lei nº 

387/2012, que regulariza a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de 

Saúde do Poder Executivo do Município de Santo Antônio do Leste. Assim, 

sob o argumento de que possui ensino médio completo, bem como título de 

especialização, requisitos essenciais para o avanço funcional, pugnou, 

liminarmente, para que fosse o requerido compelido a pagar imediatamente 

o valor de R$ 08.812,02, a título de subsídios decorrentes da 

PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL PARA A CLASSE B. No mérito, 

pugna pela concessão definitiva da Progressão Funcional Horizontal para 

a Classe B, além das diferenças das verbas trabalhistas, bem como 

indenização por danos morais. No ID nº 3335923, o pedido liminar foi 

indeferido. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação no ID 

nº 3335972. Impugnação à contestação no ID nº 3335982. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, 

em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Compulsando os autos, verifica-se que não 

assiste razão a parte requerente no tocante ao reconhecimento do seu 

direito de ser reenquadrada na Classe B da Serie de Classe dos Cargos 

da Carreira (Lei nº 387/2012 de 19 de março de 2012). Senão, vejamos. A 

Lei Municipal nº 387/2012 estabelece os princípios e as regras de 

qualificação profissional, habilitação para ingresso, regime de 

remuneração e estruturação dos cargos dos Profissionais do Sistema 

Único de Saúde do Poder Executivo do Município de Santo Antônio do 
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Leste/MT. O artigo 12, §2º, “c”, da referida lei dispõe que: Art. 12º – A 

Serie de Classes dos Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais 

do Sistema de Saúde estrutura – se em linha horizontal de acesso, em 

conformidade com o respectivo nível de habilitação, perfil profissional e 

ocupacional, identificada por letras maiúsculas assim descritas. IV – 

APOIO DE SERVIÇO DO SUS a) Classe A – habilitação em ensino 

fundamental; b) Classe B – requisito da classe A, mais 200 (duzentas) 

horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação 

profissional e experiência mínima comprovada de 05 (cinco) anos na área 

de atuação; §2º - Os cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou 

capacitação profissional, serão conferidos e/ou reconhecidos por uma 

comissão constituída pelo Secretário de Saúde para este fim e deverão 

obedecer, dentre outros os seguintes requisitos a sua pontuação: a) 

Carga horária mínima de 40 horas; b) Serão computados apenas os 

cursos de aperfeiçoamento e/ou capacitação profissional, concluídos no 

máximo 05 (cinco) anos anteriores à data do enquadramento; c) Somente 

serão computados os cursos realizados dentro da área de atuação ou 

relacionados com a abrangência dos SUS; Da análise dos autos, extrai-se 

que a requerente apresentou diversos certificados, entretanto, a carga 

horária exigida para cada certificado é de no mínimo 40 horas. Assim, não 

comprovou as 200 horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou 

capacitação dentro da área de atuação ou relacionados com a 

abrangência do SUS como exigido para a progressão pretendida. Desta 

forma, por termo expresso da lei, a parte requerente não faz jus ao 

enquadramento salarial pretendido, pois, diante de legislação específica 

que regula a carreira dos profissionais da saúde municipal, não 

comprovou cursos de aperfeiçoamento dentro da área pretendida, de 

modo que a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e, via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas. Condeno 

a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no 

valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §

§2º e 19º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, 

§3°, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 23 de maio de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011547-16.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMARA TAFAREL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

8011547-16.2014.8.11.0037. REQUERENTE: LUZIMARA TAFAREL 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. Trata-se 

de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ajuizada por LUZIMARA TAFAREL em 

face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT, devidamente 

qualificados nos autos. Alega a requerente, em síntese, que atua como 

servidora efetiva no cargo de Agente Comunitário de Saúde, desde 

16.05.2008, junto ao requerido. Relata que faz jus a progressão horizontal, 

de acordo com a Lei Municipal nº 387/2012, bem como ao recebimento das 

diferenças salariais. Aduz que vem sofrendo prejuízos em seus 

vencimentos, vez que o requerido se nega a dar cumprimento à Lei nº 

387/2012, que regulariza a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de 

Saúde do Poder Executivo do Município de Santo Antônio do Leste. Assim, 

sob o argumento de que possui ensino médio completo, bem como título de 

especialização, requisitos essenciais para o avanço funcional, pugnou, 

liminarmente, para que fosse o requerido compelido a pagar imediatamente 

o valor de R$ 08.812,02, a título de subsídios decorrentes da 

PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL PARA A CLASSE B. No mérito, 

pugna pela concessão definitiva da Progressão Funcional Horizontal para 

a Classe B, além das diferenças das verbas trabalhistas, bem como 

indenização por danos morais. No ID nº 3335923, o pedido liminar foi 

indeferido. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação no ID 

nº 3335972. Impugnação à contestação no ID nº 3335982. É o relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, 

em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Compulsando os autos, verifica-se que não 

assiste razão a parte requerente no tocante ao reconhecimento do seu 

direito de ser reenquadrada na Classe B da Serie de Classe dos Cargos 

da Carreira (Lei nº 387/2012 de 19 de março de 2012). Senão, vejamos. A 

Lei Municipal nº 387/2012 estabelece os princípios e as regras de 

qualificação profissional, habilitação para ingresso, regime de 

remuneração e estruturação dos cargos dos Profissionais do Sistema 

Único de Saúde do Poder Executivo do Município de Santo Antônio do 

Leste/MT. O artigo 12, §2º, “c”, da referida lei dispõe que: Art. 12º – A 

Serie de Classes dos Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais 

do Sistema de Saúde estrutura – se em linha horizontal de acesso, em 

conformidade com o respectivo nível de habilitação, perfil profissional e 

ocupacional, identificada por letras maiúsculas assim descritas. IV – 

APOIO DE SERVIÇO DO SUS a) Classe A – habilitação em ensino 

fundamental; b) Classe B – requisito da classe A, mais 200 (duzentas) 

horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação 

profissional e experiência mínima comprovada de 05 (cinco) anos na área 

de atuação; §2º - Os cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou 

capacitação profissional, serão conferidos e/ou reconhecidos por uma 

comissão constituída pelo Secretário de Saúde para este fim e deverão 

obedecer, dentre outros os seguintes requisitos a sua pontuação: a) 

Carga horária mínima de 40 horas; b) Serão computados apenas os 

cursos de aperfeiçoamento e/ou capacitação profissional, concluídos no 

máximo 05 (cinco) anos anteriores à data do enquadramento; c) Somente 

serão computados os cursos realizados dentro da área de atuação ou 

relacionados com a abrangência dos SUS; Da análise dos autos, extrai-se 

que a requerente apresentou diversos certificados, entretanto, a carga 

horária exigida para cada certificado é de no mínimo 40 horas. Assim, não 

comprovou as 200 horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou 

capacitação dentro da área de atuação ou relacionados com a 

abrangência do SUS como exigido para a progressão pretendida. Desta 

forma, por termo expresso da lei, a parte requerente não faz jus ao 

enquadramento salarial pretendido, pois, diante de legislação específica 

que regula a carreira dos profissionais da saúde municipal, não 

comprovou cursos de aperfeiçoamento dentro da área pretendida, de 

modo que a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e, via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas. Condeno 

a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no 

valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §

§2º e 19º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, 

§3°, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 23 de maio de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011546-31.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA ALVES DE ARAUJO REGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

8011546-31.2014.8.11.0037. REQUERENTE: LIDIA ALVES DE ARAUJO 
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REGES REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ajuizada por LIDIA ALVES DE 

ARAUJO REGES em face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO 

LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Alega a requerente, em 

síntese, que atua como servidora efetiva no cargo de Agente Comunitário 

de Saúde, desde 01.10.2007, junto ao requerido. Relata que faz jus a 

progressão horizontal, de acordo com a Lei Municipal nº 387/2012, bem 

como ao recebimento das diferenças salariais. Aduz que vem sofrendo 

prejuízos em seus vencimentos, vez que o requerido se nega a dar 

cumprimento à Lei nº 387/2012, que regulariza a Carreira dos Profissionais 

do Sistema Único de Saúde do Poder Executivo do Município de Santo 

Antônio do Leste. Assim, sob o argumento de que possui ensino médio 

completo, bem como título de especialização, requisitos essenciais para o 

avanço funcional, pugnou, liminarmente, para que fosse o requerido 

compelido a pagar imediatamente o valor de R$ 10.280,69, a título de 

subsídios decorrentes da PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL PARA 

A CLASSE B. No mérito, pugna pela concessão definitiva da Progressão 

Funcional Horizontal para a Classe B, além das diferenças das verbas 

trabalhistas, bem como indenização por danos morais. No ID nº 3335825, o 

pedido liminar foi indeferido. Devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação no ID nº 3335855. Impugnação à contestação no ID nº 

3335966. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser 

consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação 

probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade 

processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Compulsando os autos, verifica-se que não assiste razão a parte 

requerente no tocante ao reconhecimento do seu direito de ser 

reenquadrada na Classe B da Serie de Classe dos Cargos da Carreira (Lei 

nº 387/2012 de 19 de março de 2012). Senão, vejamos. A Lei Municipal nº 

387/2012 estabelece os princípios e as regras de qualificação 

profissional, habilitação para ingresso, regime de remuneração e 

estruturação dos cargos dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do 

Poder Executivo do Município de Santo Antônio do Leste/MT. O artigo 12, 

§2º, “c”, da referida lei dispõe que: Art. 12º – A Serie de Classes dos 

Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais do Sistema de Saúde 

estrutura – se em linha horizontal de acesso, em conformidade com o 

respectivo nível de habilitação, perfil profissional e ocupacional, 

identificada por letras maiúsculas assim descritas. IV – APOIO DE 

SERVIÇO DO SUS a) Classe A – habilitação em ensino fundamental; b) 

Classe B – requisito da classe A, mais 200 (duzentas) horas de cursos de 

aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional e experiência 

mínima comprovada de 05 (cinco) anos na área de atuação; §2º - Os 

cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional, 

serão conferidos e/ou reconhecidos por uma comissão constituída pelo 

Secretário de Saúde para este fim e deverão obedecer, dentre outros os 

seguintes requisitos a sua pontuação: a) Carga horária mínima de 40 

horas; b) Serão computados apenas os cursos de aperfeiçoamento e/ou 

capacitação profissional, concluídos no máximo 05 (cinco) anos anteriores 

à data do enquadramento; c) Somente serão computados os cursos 

realizados dentro da área de atuação ou relacionados com a abrangência 

dos SUS; Da análise dos autos, extrai-se que a requerente não 

comprovou 200 horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou 

capacitação dentro da área de atuação ou relacionados com a 

abrangência do SUS, como exigido para a progressão pretendida. Desta 

forma, por termo expresso da lei, a parte requerente não faz jus ao 

enquadramento salarial pretendido, pois, diante de legislação específica 

que regula a carreira dos profissionais da saúde municipal, não 

comprovou cursos de aperfeiçoamento dentro da área pretendida, de 

modo que a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e, via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas. Condeno 

a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no 

valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §

§2º e 19º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, 

§3°, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 23 de maio de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito
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Processo Número: 8011546-31.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA ALVES DE ARAUJO REGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

8011546-31.2014.8.11.0037. REQUERENTE: LIDIA ALVES DE ARAUJO 

REGES REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ajuizada por LIDIA ALVES DE 

ARAUJO REGES em face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO 

LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Alega a requerente, em 

síntese, que atua como servidora efetiva no cargo de Agente Comunitário 

de Saúde, desde 01.10.2007, junto ao requerido. Relata que faz jus a 

progressão horizontal, de acordo com a Lei Municipal nº 387/2012, bem 

como ao recebimento das diferenças salariais. Aduz que vem sofrendo 

prejuízos em seus vencimentos, vez que o requerido se nega a dar 

cumprimento à Lei nº 387/2012, que regulariza a Carreira dos Profissionais 

do Sistema Único de Saúde do Poder Executivo do Município de Santo 

Antônio do Leste. Assim, sob o argumento de que possui ensino médio 

completo, bem como título de especialização, requisitos essenciais para o 

avanço funcional, pugnou, liminarmente, para que fosse o requerido 

compelido a pagar imediatamente o valor de R$ 10.280,69, a título de 

subsídios decorrentes da PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL PARA 

A CLASSE B. No mérito, pugna pela concessão definitiva da Progressão 

Funcional Horizontal para a Classe B, além das diferenças das verbas 

trabalhistas, bem como indenização por danos morais. No ID nº 3335825, o 

pedido liminar foi indeferido. Devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação no ID nº 3335855. Impugnação à contestação no ID nº 

3335966. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser 

consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação 

probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade 

processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Compulsando os autos, verifica-se que não assiste razão a parte 

requerente no tocante ao reconhecimento do seu direito de ser 

reenquadrada na Classe B da Serie de Classe dos Cargos da Carreira (Lei 

nº 387/2012 de 19 de março de 2012). Senão, vejamos. A Lei Municipal nº 

387/2012 estabelece os princípios e as regras de qualificação 

profissional, habilitação para ingresso, regime de remuneração e 

estruturação dos cargos dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do 

Poder Executivo do Município de Santo Antônio do Leste/MT. O artigo 12, 

§2º, “c”, da referida lei dispõe que: Art. 12º – A Serie de Classes dos 

Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais do Sistema de Saúde 

estrutura – se em linha horizontal de acesso, em conformidade com o 

respectivo nível de habilitação, perfil profissional e ocupacional, 

identificada por letras maiúsculas assim descritas. IV – APOIO DE 

SERVIÇO DO SUS a) Classe A – habilitação em ensino fundamental; b) 

Classe B – requisito da classe A, mais 200 (duzentas) horas de cursos de 

aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional e experiência 

mínima comprovada de 05 (cinco) anos na área de atuação; §2º - Os 

cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional, 

serão conferidos e/ou reconhecidos por uma comissão constituída pelo 

Secretário de Saúde para este fim e deverão obedecer, dentre outros os 

seguintes requisitos a sua pontuação: a) Carga horária mínima de 40 

horas; b) Serão computados apenas os cursos de aperfeiçoamento e/ou 

capacitação profissional, concluídos no máximo 05 (cinco) anos anteriores 
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à data do enquadramento; c) Somente serão computados os cursos 

realizados dentro da área de atuação ou relacionados com a abrangência 

dos SUS; Da análise dos autos, extrai-se que a requerente não 

comprovou 200 horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou 

capacitação dentro da área de atuação ou relacionados com a 

abrangência do SUS, como exigido para a progressão pretendida. Desta 

forma, por termo expresso da lei, a parte requerente não faz jus ao 

enquadramento salarial pretendido, pois, diante de legislação específica 

que regula a carreira dos profissionais da saúde municipal, não 

comprovou cursos de aperfeiçoamento dentro da área pretendida, de 

modo que a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e, via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas. Condeno 

a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no 

valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §

§2º e 19º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, 

§3°, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 23 de maio de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011553-23.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

8011553-23.2014.8.11.0037. REQUERENTE: SIMONE DOS SANTOS 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ajuizada por SIMONE DOS 

SANTOS OLIVEIRA em face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO 

LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Alega a requerente, em 

síntese, que atua como servidora efetiva na função de Enfermeira 

Auditora, desde 03.03.2009, junto ao requerido. Relata que faz jus ao 

enquadramento na classe B, de acordo com a Lei Municipal nº 387/2012, 

bem como ao recebimento das diferenças salariais. Aduz que vem 

sofrendo prejuízos em seus vencimentos, vez que o requerido se nega a 

dar cumprimento à Lei nº 387/2012, que regulariza a Carreira dos 

Profissionais do Sistema Único de Saúde do Poder Executivo do Município 

de Santo Antônio do Leste. Assim, sob o argumento de que possui curso 

superior, bem como título de especialização, requisitos essenciais para o 

avanço funcional, pugnou, liminarmente, para que fosse o requerido 

compelido a pagar imediatamente o valor de R$ 16.232,94, a título de 

subsídios decorrentes da PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL PARA 

A CLASSE B. No mérito, pugna pela concessão definitiva da Progressão 

Funcional Horizontal para a Classe B, além das diferenças das verbas 

trabalhistas, bem como indenização por danos morais. No ID nº 3336067, o 

pedido liminar foi indeferido. Devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação no ID nº 3336102. Impugnação à contestação no ID nº 

3336174. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser 

consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação 

probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade 

processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Compulsando os autos, verifica-se que razão assiste a parte requerente 

no tocante ao reconhecimento do seu direito de ser reenquadrada na 

Classe B da Serie de Classe dos Cargos da Carreira (Lei nº 387/2012 de 

19 de março de 2012), bem como a condenação da parte requerida ao 

pagamento das diferenças salariais equivalentes ao respectivo 

enquadramento. A Lei Municipal nº 387/2012 estabelece os princípios e as 

regras de qualificação profissional, habilitação para ingresso, regime de 

remuneração e estruturação dos cargos dos Profissionais do Sistema 

Único de Saúde do Poder Executivo do Município de Santo Antônio do 

Leste/MT. Os artigos 12, “b”, e 14 da referida lei dispõem que: Art. 12º – A 

Serie de Classes dos Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais 

do Sistema de Saúde estrutura – se em linha horizontal de acesso, em 

conformidade com o respectivo nível de habilitação, perfil profissional e 

ocupacional, identificada por letras maiúsculas assim descritas. a) Classe 

A – habilitação em nível superior; b) Classe B – requisito da classe A, mais 

titulo de especialização; (...) Art. 14º – A progressão horizontal dos 

profissionais do Sistema Único de Saúde dar – se – a de uma classe para 

outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de 

classes do cargo, mediante comprovação da habilitação e/ou certificação 

de aperfeiçoamento, e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional 

exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento do intervalo 

mínimo de 03 (três) anos de classe A para a classe B, mais 03 (três) anos 

de classe B para a classe C e 05 (cinco) anos de classe C para a Classe 

D. Outrossim, da análise dos autos, extrai-se que a requerente ingressou 

no quadro de servidores do Município de Santo Antônio do Leste/MT em 

03.03.2009, mediante concurso público, para exercer a função de 

enfermeira. Consta, ainda, que a requerente concluiu o Curso de 

Enfermagem em 28.01.2009 e Especialização na área em 20.12.2009, além 

de outros aperfeiçoamentos (ID 3336013), o que demonstra que a 

requerente cumpriu as exigências impostas pelo artigo 12, “b”, e 14 da Lei 

nº 387/2012, acima citada. Ademais, mesmo não tendo havido pedido 

administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de 

avaliação, tais situações, a meu ver, não podem servir de óbice para a 

concessão do direito da requerente. Nesse sentido: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32 – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO 

À PROGRESSÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC ATÉ 30/06/09, TR – 

JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA – 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Nas relações de trato sucessivo, em 

que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as prestações vencidas 

antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de 

cobrança, devem ser consideradas prescritas. A omissão da 

Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de 

Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na 

carreira, quando preenchidos os requisitos legais. Preenchidos os 

requisitos estampados na Lei Municipal, deve ser concedida a progressão 

funcional ao servidor. A correção monetária, tratando-se de verbas 

devidas pela Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, desde o vencimento 

de cada parcela até o advento da Lei no 11.960/2009 (30/06/2009), 

quando se passa a aplicar os índices empregados à caderneta de 

poupança (TR). Os juros de mora serão contados da citação válida, com 

base nos índices da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei no 9.494/97, com a redação 

da Lei nº 11.960/2009. (Apelação / Remessa Necessária 52453/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018). 

PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO – GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - 

DIREITO AO RECEBIMENTO – LEIS MUNICIPAIS NºS 568/99 E 1.459/11 – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O DISPOSTO 

NO §4º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ATUALIZAÇÃO 

DO VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA — ADVENTO 

DA LEI Nº 11.960/2009 — ENTENDIMENTO DO STJ — CORREÇÃO 

MONETÁRIA — IPCA — JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES OFICIAIS DE 

REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE 

POUPANÇA — PERÍODO ANTERIOR — CORREÇÃO MONETÁRIA — 

PARCELAS REMUNERATÓRIAS — INPC - SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE – RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO CONHECIDO E 

DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU MUNICÍPIO DE SINOP/MT. I - Recurso 

da autora não conhecido. Não obstante beneficiária da gratuidade, a 

apelante não agravou da decisão que negou seguimento ao recurso por 

falta de preparo, operando-se a preclusão consumativa. II - A inexistência 
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de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. II - Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública; caso o servidor público demonstre durante o 

processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, 

preenchendo os requisitos da lei, faz jus a progressão. IV - Preenchidos 

os requisitos legais, faz jus o servidor público ao recebimento da 

gratificação por produtividade prevista no art. 69 da Lei Municipal nº 

568/99. [...] VI - Nos casos de condenação da Fazenda Pública os 

honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa e em 

observância ao disposto no § 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil. 

(Apelação / Reexame Necessário 91541/2014, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no 

DJE 17/11/2015). Registro, ainda, que o Município não pode se valer da 

fundamentação de ausência de dotação orçamentária para se eximir de 

cumprir o que vem estipulando a legislação. Não obstante, o artigo 83 da 

referida lei menciona que: “O Poder Executivo promoverá o 

enquadramento dos servidores no prazo de 90 (noventa) dias a contar da 

vigência desta lei”, o que não ocorreu no caso da requerente. Desta 

forma, por termo expresso da lei, a parte requerente faz jus ao 

enquadramento salarial pretendido, pois, diante de legislação específica 

que regula a carreira dos profissionais da saúde municipal, tem o direito de 

ser inserida na Classe B, almejando a vantagem pretendida. Portanto, as 

vantagens salariais decorrentes da sua inserção na “Classe B” devem 

prevalecer desde a data da publicação da Lei nº 387/2012. No entanto, 

não há que se falar em indenização por dano moral, pois, da forma como 

se apresentam as circunstâncias em que ocorreram os fatos, não há 

evidência de situação vexatória no caso em comento, tampouco lesão aos 

bens intangíveis da “alma”, conforme alegado na inicial. Embora 

compreensível a existência de dissabor pelo ocorrido, a causa não pode 

ser alcançada ao patamar de ensejar indenização por dano moral, como 

pretende a requerente. Assim, a procedência em parte dos pedidos iniciais 

é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos 

iniciais para reconhecer o direito da parte requerente à percepção da 

progressão funcional, em sua modalidade horizontal, prevista no artigo 14 

da Lei nº 387/2012, bem como ao pagamento da remuneração 

correspondente, além das diferenças salariais retroativas ao período de 

incorreção (hora extra, 13º salário, férias mais um terço constitucional, 

adicionais, etc.), somente a partir da data da publicação da referida lei, 

Consigno que quanto à correção monetária, determino, nesse caso, a 

incidência do IPCA-E desde a data fixada na sentença. Os juros 

moratórios devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais 

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme a redação do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/09. Sem custas. Fixo honorários advocatícios em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. Tendo em vista que a parte requerente decaiu de parte 

ínfima do pedido, condeno as partes à sucumbência recíproca, na 

proporção de 60% (sessenta por cento) para a requerida e 40% 

(quarenta por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do Código 

de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo 

código. A presente sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

na forma de reexame necessário, consoante previsão expressa do artigo 

496, §3º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de maio de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011553-23.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)
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MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

8011553-23.2014.8.11.0037. REQUERENTE: SIMONE DOS SANTOS 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ajuizada por SIMONE DOS 

SANTOS OLIVEIRA em face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO 

LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Alega a requerente, em 

síntese, que atua como servidora efetiva na função de Enfermeira 

Auditora, desde 03.03.2009, junto ao requerido. Relata que faz jus ao 

enquadramento na classe B, de acordo com a Lei Municipal nº 387/2012, 

bem como ao recebimento das diferenças salariais. Aduz que vem 

sofrendo prejuízos em seus vencimentos, vez que o requerido se nega a 

dar cumprimento à Lei nº 387/2012, que regulariza a Carreira dos 

Profissionais do Sistema Único de Saúde do Poder Executivo do Município 

de Santo Antônio do Leste. Assim, sob o argumento de que possui curso 

superior, bem como título de especialização, requisitos essenciais para o 

avanço funcional, pugnou, liminarmente, para que fosse o requerido 

compelido a pagar imediatamente o valor de R$ 16.232,94, a título de 

subsídios decorrentes da PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL PARA 

A CLASSE B. No mérito, pugna pela concessão definitiva da Progressão 

Funcional Horizontal para a Classe B, além das diferenças das verbas 

trabalhistas, bem como indenização por danos morais. No ID nº 3336067, o 

pedido liminar foi indeferido. Devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação no ID nº 3336102. Impugnação à contestação no ID nº 

3336174. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser 

consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação 

probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade 

processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Compulsando os autos, verifica-se que razão assiste a parte requerente 

no tocante ao reconhecimento do seu direito de ser reenquadrada na 

Classe B da Serie de Classe dos Cargos da Carreira (Lei nº 387/2012 de 

19 de março de 2012), bem como a condenação da parte requerida ao 

pagamento das diferenças salariais equivalentes ao respectivo 

enquadramento. A Lei Municipal nº 387/2012 estabelece os princípios e as 

regras de qualificação profissional, habilitação para ingresso, regime de 

remuneração e estruturação dos cargos dos Profissionais do Sistema 

Único de Saúde do Poder Executivo do Município de Santo Antônio do 

Leste/MT. Os artigos 12, “b”, e 14 da referida lei dispõem que: Art. 12º – A 

Serie de Classes dos Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais 

do Sistema de Saúde estrutura – se em linha horizontal de acesso, em 

conformidade com o respectivo nível de habilitação, perfil profissional e 

ocupacional, identificada por letras maiúsculas assim descritas. a) Classe 

A – habilitação em nível superior; b) Classe B – requisito da classe A, mais 

titulo de especialização; (...) Art. 14º – A progressão horizontal dos 

profissionais do Sistema Único de Saúde dar – se – a de uma classe para 

outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de 

classes do cargo, mediante comprovação da habilitação e/ou certificação 

de aperfeiçoamento, e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional 

exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento do intervalo 

mínimo de 03 (três) anos de classe A para a classe B, mais 03 (três) anos 

de classe B para a classe C e 05 (cinco) anos de classe C para a Classe 

D. Outrossim, da análise dos autos, extrai-se que a requerente ingressou 

no quadro de servidores do Município de Santo Antônio do Leste/MT em 

03.03.2009, mediante concurso público, para exercer a função de 

enfermeira. Consta, ainda, que a requerente concluiu o Curso de 

Enfermagem em 28.01.2009 e Especialização na área em 20.12.2009, além 

de outros aperfeiçoamentos (ID 3336013), o que demonstra que a 

requerente cumpriu as exigências impostas pelo artigo 12, “b”, e 14 da Lei 

nº 387/2012, acima citada. Ademais, mesmo não tendo havido pedido 

administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de 

avaliação, tais situações, a meu ver, não podem servir de óbice para a 

concessão do direito da requerente. Nesse sentido: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32 – 
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AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO 

À PROGRESSÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC ATÉ 30/06/09, TR – 

JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA – 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Nas relações de trato sucessivo, em 

que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as prestações vencidas 

antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de 

cobrança, devem ser consideradas prescritas. A omissão da 

Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de 

Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na 

carreira, quando preenchidos os requisitos legais. Preenchidos os 

requisitos estampados na Lei Municipal, deve ser concedida a progressão 

funcional ao servidor. A correção monetária, tratando-se de verbas 

devidas pela Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, desde o vencimento 

de cada parcela até o advento da Lei no 11.960/2009 (30/06/2009), 

quando se passa a aplicar os índices empregados à caderneta de 

poupança (TR). Os juros de mora serão contados da citação válida, com 

base nos índices da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei no 9.494/97, com a redação 

da Lei nº 11.960/2009. (Apelação / Remessa Necessária 52453/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018). 

PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO – GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - 

DIREITO AO RECEBIMENTO – LEIS MUNICIPAIS NºS 568/99 E 1.459/11 – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O DISPOSTO 

NO §4º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ATUALIZAÇÃO 

DO VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA — ADVENTO 

DA LEI Nº 11.960/2009 — ENTENDIMENTO DO STJ — CORREÇÃO 

MONETÁRIA — IPCA — JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES OFICIAIS DE 

REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE 

POUPANÇA — PERÍODO ANTERIOR — CORREÇÃO MONETÁRIA — 

PARCELAS REMUNERATÓRIAS — INPC - SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE – RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO CONHECIDO E 

DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU MUNICÍPIO DE SINOP/MT. I - Recurso 

da autora não conhecido. Não obstante beneficiária da gratuidade, a 

apelante não agravou da decisão que negou seguimento ao recurso por 

falta de preparo, operando-se a preclusão consumativa. II - A inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. II - Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública; caso o servidor público demonstre durante o 

processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, 

preenchendo os requisitos da lei, faz jus a progressão. IV - Preenchidos 

os requisitos legais, faz jus o servidor público ao recebimento da 

gratificação por produtividade prevista no art. 69 da Lei Municipal nº 

568/99. [...] VI - Nos casos de condenação da Fazenda Pública os 

honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa e em 

observância ao disposto no § 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil. 

(Apelação / Reexame Necessário 91541/2014, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no 

DJE 17/11/2015). Registro, ainda, que o Município não pode se valer da 

fundamentação de ausência de dotação orçamentária para se eximir de 

cumprir o que vem estipulando a legislação. Não obstante, o artigo 83 da 

referida lei menciona que: “O Poder Executivo promoverá o 

enquadramento dos servidores no prazo de 90 (noventa) dias a contar da 

vigência desta lei”, o que não ocorreu no caso da requerente. Desta 

forma, por termo expresso da lei, a parte requerente faz jus ao 

enquadramento salarial pretendido, pois, diante de legislação específica 

que regula a carreira dos profissionais da saúde municipal, tem o direito de 

ser inserida na Classe B, almejando a vantagem pretendida. Portanto, as 

vantagens salariais decorrentes da sua inserção na “Classe B” devem 

prevalecer desde a data da publicação da Lei nº 387/2012. No entanto, 

não há que se falar em indenização por dano moral, pois, da forma como 

se apresentam as circunstâncias em que ocorreram os fatos, não há 

evidência de situação vexatória no caso em comento, tampouco lesão aos 

bens intangíveis da “alma”, conforme alegado na inicial. Embora 

compreensível a existência de dissabor pelo ocorrido, a causa não pode 

ser alcançada ao patamar de ensejar indenização por dano moral, como 

pretende a requerente. Assim, a procedência em parte dos pedidos iniciais 

é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos 

iniciais para reconhecer o direito da parte requerente à percepção da 

progressão funcional, em sua modalidade horizontal, prevista no artigo 14 

da Lei nº 387/2012, bem como ao pagamento da remuneração 

correspondente, além das diferenças salariais retroativas ao período de 

incorreção (hora extra, 13º salário, férias mais um terço constitucional, 

adicionais, etc.), somente a partir da data da publicação da referida lei, 

Consigno que quanto à correção monetária, determino, nesse caso, a 

incidência do IPCA-E desde a data fixada na sentença. Os juros 

moratórios devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais 

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme a redação do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/09. Sem custas. Fixo honorários advocatícios em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. Tendo em vista que a parte requerente decaiu de parte 

ínfima do pedido, condeno as partes à sucumbência recíproca, na 

proporção de 60% (sessenta por cento) para a requerida e 40% 

(quarenta por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do Código 

de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo 

código. A presente sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

na forma de reexame necessário, consoante previsão expressa do artigo 

496, §3º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de maio de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011552-38.2014.8.11.0037
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Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)
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MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

8011552-38.2014.8.11.0037. REQUERENTE: SILVANA SANTOS CARDOSO 

DOS SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 

Vistos. Trata-se de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ajuizada por SILVANA 

DOS SANTOS CARDOSO em face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO 

LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Alega a requerente, em 

síntese, que atua como servidora efetiva na função de Agente Comunitário 

de Saúde, desde 07.01.2008, junto ao requerido. Relata que faz jus ao 

enquadramento na classe B, de acordo com a Lei Municipal nº 387/2012, 

bem como ao recebimento das diferenças salariais. Aduz que vem 

sofrendo prejuízos em seus vencimentos, vez que o requerido se nega a 

dar cumprimento à Lei nº 387/2012, que regulariza a Carreira dos 

Profissionais do Sistema Único de Saúde do Poder Executivo do Município 

de Santo Antônio do Leste. Assim, sob o argumento de que possui ensino 

fundamental, bem como título de especialização, requisitos essenciais 

para o avanço funcional, pugnou, liminarmente, para que fosse o 

requerido compelido a pagar imediatamente o valor de R$ 9.686,23, a título 

de subsídios decorrentes da PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL 

PARA A CLASSE B. No mérito, pugna pela concessão definitiva da 

Progressão Funcional Horizontal para a Classe B, além das diferenças das 

verbas trabalhistas, bem como indenização por danos morais. No ID nº 

3336075, o pedido liminar foi indeferido. Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação no ID nº 3336127. Impugnação à contestação no 

ID nº 3336145. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser 

consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação 

probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade 

processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 
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pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Compulsando os autos, verifica-se que razão assiste a parte requerente 

no tocante ao reconhecimento do seu direito de ser reenquadrada na 

Classe B da Serie de Classe dos Cargos da Carreira (Lei nº 387/2012 de 

19 de março de 2012), bem como a condenação da parte requerida ao 

pagamento das diferenças salariais equivalentes ao respectivo 

enquadramento. A Lei Municipal nº 387/2012 estabelece os princípios e as 

regras de qualificação profissional, habilitação para ingresso, regime de 

remuneração e estruturação dos cargos dos Profissionais do Sistema 

Único de Saúde do Poder Executivo do Município de Santo Antônio do 

Leste/MT. Os artigos 12, “b”, e 14 da referida lei dispõem que: Art. 12º – A 

Serie de Classes dos Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais 

do Sistema de Saúde estrutura – se em linha horizontal de acesso, em 

conformidade com o respectivo nível de habilitação, perfil profissional e 

ocupacional, identificada por letras maiúsculas assim descritas. IV – 

APOIO DE SERVIÇO DO SUS a) Classe A – habilitação em ensino 

fundamental; b) Classe B – requisito da classe A, mais 200 (duzentas) 

horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação 

profissional e experiência mínima comprovada de 05 (cinco) anos na área 

de atuação; Art. 14º – A progressão horizontal dos profissionais do 

Sistema Único de Saúde dar – se – a de uma classe para outra 

imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de 

classes do cargo, mediante comprovação da habilitação e/ou certificação 

de aperfeiçoamento, e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional 

exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento do intervalo 

mínimo de 03 (três) anos de classe A para a classe B, mais 03 (três) anos 

de classe B para a classe C e 05 (cinco) anos de classe C para a Classe 

D. Outrossim, da análise dos autos extrai-se que a requerente ingressou 

no quadro de servidores do Município de Santo Antônio do Leste/MT em 

07.01.2008, mediante concurso público, para exercer a função de Agente 

Comunitário de Saúde. Consta, ainda, que a requerente apresentou curso 

de Especialização na área em que atua, o que demonstra que a 

requerente cumpriu as exigências impostas pelo artigo 12, “b”, e 14 da Lei 

nº 387/2012, acima citada. Ademais, mesmo não tendo havido pedido 

administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de 

avaliação, tais situações, a meu ver, não podem servir de óbice para a 

concessão do direito da requerente. Nesse sentido: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32 – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO 

À PROGRESSÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC ATÉ 30/06/09, TR – 

JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA – 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Nas relações de trato sucessivo, em 

que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as prestações vencidas 

antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de 

cobrança, devem ser consideradas prescritas. A omissão da 

Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de 

Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na 

carreira, quando preenchidos os requisitos legais. Preenchidos os 

requisitos estampados na Lei Municipal, deve ser concedida a progressão 

funcional ao servidor. A correção monetária, tratando-se de verbas 

devidas pela Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, desde o vencimento 

de cada parcela até o advento da Lei no 11.960/2009 (30/06/2009), 

quando se passa a aplicar os índices empregados à caderneta de 

poupança (TR). Os juros de mora serão contados da citação válida, com 

base nos índices da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei no 9.494/97, com a redação 

da Lei nº 11.960/2009. (Apelação / Remessa Necessária 52453/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018). 

PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO – GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - 

DIREITO AO RECEBIMENTO – LEIS MUNICIPAIS NºS 568/99 E 1.459/11 – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O DISPOSTO 

NO §4º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ATUALIZAÇÃO 

DO VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA — ADVENTO 

DA LEI Nº 11.960/2009 — ENTENDIMENTO DO STJ — CORREÇÃO 

MONETÁRIA — IPCA — JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES OFICIAIS DE 

REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE 

POUPANÇA — PERÍODO ANTERIOR — CORREÇÃO MONETÁRIA — 

PARCELAS REMUNERATÓRIAS — INPC - SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE – RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO CONHECIDO E 

DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU MUNICÍPIO DE SINOP/MT. I - Recurso 

da autora não conhecido. Não obstante beneficiária da gratuidade, a 

apelante não agravou da decisão que negou seguimento ao recurso por 

falta de preparo, operando-se a preclusão consumativa. II - A inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. II - Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública; caso o servidor público demonstre durante o 

processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, 

preenchendo os requisitos da lei, faz jus a progressão. IV - Preenchidos 

os requisitos legais, faz jus o servidor público ao recebimento da 

gratificação por produtividade prevista no art. 69 da Lei Municipal nº 

568/99. [...] VI - Nos casos de condenação da Fazenda Pública os 

honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa e em 

observância ao disposto no § 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil. 

(Apelação / Reexame Necessário 91541/2014, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no 

DJE 17/11/2015). Registro, ainda, que o Município não pode se valer da 

fundamentação de ausência de dotação orçamentária para se eximir de 

cumprir o que vem estipulando a legislação. Não obstante, o artigo 83 da 

referida lei menciona que: “O Poder Executivo promoverá o 

enquadramento dos servidores no prazo de 90 (noventa) dias a contar da 

vigência desta lei”, o que não ocorreu no caso da requerente. Desta 

forma, por termo expresso da lei, a parte requerente faz jus ao 

enquadramento salarial pretendido, pois, diante de legislação específica 

que regula a carreira dos profissionais da saúde municipal, tem o direito de 

ser inserida na Classe B, almejando a vantagem pretendida. Portanto, as 

vantagens salariais decorrentes da sua inserção na “Classe B” devem 

prevalecer desde a data da publicação da Lei nº 387/2012. No entanto, 

não há que se falar em indenização por dano moral, pois, da forma como 

se apresentam as circunstâncias em que ocorreram os fatos, não há 

evidência de situação vexatória no caso em comento, tampouco lesão aos 

bens intangíveis da “alma”, conforme alegado na inicial. Embora 

compreensível a existência de dissabor pelo ocorrido, a causa não pode 

ser alcançada ao patamar de ensejar indenização por dano moral, como 

pretende a requerente. Assim, a procedência em parte dos pedidos iniciais 

é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos 

iniciais para reconhecer o direito da parte requerente à percepção da 

progressão funcional, em sua modalidade horizontal, prevista no artigo 14 

da Lei nº 387/2012, bem como ao pagamento da remuneração 

correspondente, além das diferenças salariais retroativas ao período de 

incorreção (hora extra, 13º salário, férias mais um terço constitucional, 

adicionais, etc.), somente a partir da data da publicação da referida lei. 

Consigno, que quanto à correção monetária determino, nesse caso, a 

incidência do IPCA-E desde a data fixada na sentença. Os juros 

moratórios devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais 

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme a redação do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/09. Sem custas. Fixo honorários advocatícios em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. Tendo em vista que a parte requerente decaiu de parte 

ínfima do pedido, condeno as partes à sucumbência recíproca, na 

proporção de 60% (sessenta por cento) para a requerida e 40% 

(quarenta por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do Código 

de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo 

código. A presente sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

na forma de reexame necessário, consoante previsão expressa do artigo 

496, §3º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de maio de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011552-38.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA SANTOS CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

8011552-38.2014.8.11.0037. REQUERENTE: SILVANA SANTOS CARDOSO 

DOS SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 

Vistos. Trata-se de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ajuizada por SILVANA 

DOS SANTOS CARDOSO em face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO 

LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Alega a requerente, em 

síntese, que atua como servidora efetiva na função de Agente Comunitário 

de Saúde, desde 07.01.2008, junto ao requerido. Relata que faz jus ao 

enquadramento na classe B, de acordo com a Lei Municipal nº 387/2012, 

bem como ao recebimento das diferenças salariais. Aduz que vem 

sofrendo prejuízos em seus vencimentos, vez que o requerido se nega a 

dar cumprimento à Lei nº 387/2012, que regulariza a Carreira dos 

Profissionais do Sistema Único de Saúde do Poder Executivo do Município 

de Santo Antônio do Leste. Assim, sob o argumento de que possui ensino 

fundamental, bem como título de especialização, requisitos essenciais 

para o avanço funcional, pugnou, liminarmente, para que fosse o 

requerido compelido a pagar imediatamente o valor de R$ 9.686,23, a título 

de subsídios decorrentes da PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL 

PARA A CLASSE B. No mérito, pugna pela concessão definitiva da 

Progressão Funcional Horizontal para a Classe B, além das diferenças das 

verbas trabalhistas, bem como indenização por danos morais. No ID nº 

3336075, o pedido liminar foi indeferido. Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação no ID nº 3336127. Impugnação à contestação no 

ID nº 3336145. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser 

consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação 

probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade 

processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Compulsando os autos, verifica-se que razão assiste a parte requerente 

no tocante ao reconhecimento do seu direito de ser reenquadrada na 

Classe B da Serie de Classe dos Cargos da Carreira (Lei nº 387/2012 de 

19 de março de 2012), bem como a condenação da parte requerida ao 

pagamento das diferenças salariais equivalentes ao respectivo 

enquadramento. A Lei Municipal nº 387/2012 estabelece os princípios e as 

regras de qualificação profissional, habilitação para ingresso, regime de 

remuneração e estruturação dos cargos dos Profissionais do Sistema 

Único de Saúde do Poder Executivo do Município de Santo Antônio do 

Leste/MT. Os artigos 12, “b”, e 14 da referida lei dispõem que: Art. 12º – A 

Serie de Classes dos Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais 

do Sistema de Saúde estrutura – se em linha horizontal de acesso, em 

conformidade com o respectivo nível de habilitação, perfil profissional e 

ocupacional, identificada por letras maiúsculas assim descritas. IV – 

APOIO DE SERVIÇO DO SUS a) Classe A – habilitação em ensino 

fundamental; b) Classe B – requisito da classe A, mais 200 (duzentas) 

horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação 

profissional e experiência mínima comprovada de 05 (cinco) anos na área 

de atuação; Art. 14º – A progressão horizontal dos profissionais do 

Sistema Único de Saúde dar – se – a de uma classe para outra 

imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de 

classes do cargo, mediante comprovação da habilitação e/ou certificação 

de aperfeiçoamento, e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional 

exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento do intervalo 

mínimo de 03 (três) anos de classe A para a classe B, mais 03 (três) anos 

de classe B para a classe C e 05 (cinco) anos de classe C para a Classe 

D. Outrossim, da análise dos autos extrai-se que a requerente ingressou 

no quadro de servidores do Município de Santo Antônio do Leste/MT em 

07.01.2008, mediante concurso público, para exercer a função de Agente 

Comunitário de Saúde. Consta, ainda, que a requerente apresentou curso 

de Especialização na área em que atua, o que demonstra que a 

requerente cumpriu as exigências impostas pelo artigo 12, “b”, e 14 da Lei 

nº 387/2012, acima citada. Ademais, mesmo não tendo havido pedido 

administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de 

avaliação, tais situações, a meu ver, não podem servir de óbice para a 

concessão do direito da requerente. Nesse sentido: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32 – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO 

À PROGRESSÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC ATÉ 30/06/09, TR – 

JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA – 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Nas relações de trato sucessivo, em 

que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as prestações vencidas 

antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de 

cobrança, devem ser consideradas prescritas. A omissão da 

Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de 

Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na 

carreira, quando preenchidos os requisitos legais. Preenchidos os 

requisitos estampados na Lei Municipal, deve ser concedida a progressão 

funcional ao servidor. A correção monetária, tratando-se de verbas 

devidas pela Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, desde o vencimento 

de cada parcela até o advento da Lei no 11.960/2009 (30/06/2009), 

quando se passa a aplicar os índices empregados à caderneta de 

poupança (TR). Os juros de mora serão contados da citação válida, com 

base nos índices da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei no 9.494/97, com a redação 

da Lei nº 11.960/2009. (Apelação / Remessa Necessária 52453/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018). 

PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO – GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - 

DIREITO AO RECEBIMENTO – LEIS MUNICIPAIS NºS 568/99 E 1.459/11 – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O DISPOSTO 

NO §4º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ATUALIZAÇÃO 

DO VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA — ADVENTO 

DA LEI Nº 11.960/2009 — ENTENDIMENTO DO STJ — CORREÇÃO 

MONETÁRIA — IPCA — JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES OFICIAIS DE 

REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE 

POUPANÇA — PERÍODO ANTERIOR — CORREÇÃO MONETÁRIA — 

PARCELAS REMUNERATÓRIAS — INPC - SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE – RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO CONHECIDO E 

DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU MUNICÍPIO DE SINOP/MT. I - Recurso 

da autora não conhecido. Não obstante beneficiária da gratuidade, a 

apelante não agravou da decisão que negou seguimento ao recurso por 

falta de preparo, operando-se a preclusão consumativa. II - A inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. II - Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública; caso o servidor público demonstre durante o 

processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, 

preenchendo os requisitos da lei, faz jus a progressão. IV - Preenchidos 

os requisitos legais, faz jus o servidor público ao recebimento da 

gratificação por produtividade prevista no art. 69 da Lei Municipal nº 

568/99. [...] VI - Nos casos de condenação da Fazenda Pública os 

honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa e em 

observância ao disposto no § 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil. 

(Apelação / Reexame Necessário 91541/2014, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no 

DJE 17/11/2015). Registro, ainda, que o Município não pode se valer da 

fundamentação de ausência de dotação orçamentária para se eximir de 

cumprir o que vem estipulando a legislação. Não obstante, o artigo 83 da 

referida lei menciona que: “O Poder Executivo promoverá o 
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enquadramento dos servidores no prazo de 90 (noventa) dias a contar da 

vigência desta lei”, o que não ocorreu no caso da requerente. Desta 

forma, por termo expresso da lei, a parte requerente faz jus ao 

enquadramento salarial pretendido, pois, diante de legislação específica 

que regula a carreira dos profissionais da saúde municipal, tem o direito de 

ser inserida na Classe B, almejando a vantagem pretendida. Portanto, as 

vantagens salariais decorrentes da sua inserção na “Classe B” devem 

prevalecer desde a data da publicação da Lei nº 387/2012. No entanto, 

não há que se falar em indenização por dano moral, pois, da forma como 

se apresentam as circunstâncias em que ocorreram os fatos, não há 

evidência de situação vexatória no caso em comento, tampouco lesão aos 

bens intangíveis da “alma”, conforme alegado na inicial. Embora 

compreensível a existência de dissabor pelo ocorrido, a causa não pode 

ser alcançada ao patamar de ensejar indenização por dano moral, como 

pretende a requerente. Assim, a procedência em parte dos pedidos iniciais 

é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos 

iniciais para reconhecer o direito da parte requerente à percepção da 

progressão funcional, em sua modalidade horizontal, prevista no artigo 14 

da Lei nº 387/2012, bem como ao pagamento da remuneração 

correspondente, além das diferenças salariais retroativas ao período de 

incorreção (hora extra, 13º salário, férias mais um terço constitucional, 

adicionais, etc.), somente a partir da data da publicação da referida lei. 

Consigno, que quanto à correção monetária determino, nesse caso, a 

incidência do IPCA-E desde a data fixada na sentença. Os juros 

moratórios devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais 

de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme a redação do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/09. Sem custas. Fixo honorários advocatícios em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. Tendo em vista que a parte requerente decaiu de parte 

ínfima do pedido, condeno as partes à sucumbência recíproca, na 

proporção de 60% (sessenta por cento) para a requerida e 40% 

(quarenta por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do Código 

de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo 

código. A presente sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

na forma de reexame necessário, consoante previsão expressa do artigo 

496, §3º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de maio de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000027-13.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MAZINI CESCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000027-13.2016.8.11.0037 AUTOR: 

MARIA DE LOURDES MAZINI CESCO RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no 

prazo legal impugnar a contestação. Primavera do Leste,30 de maio de 

2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002034-41.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS MARCELINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1002034-41.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação Vigente e do Provimento nº. 54/2007- CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimar a autora, para, no prazo de 

05(cinco) dias, querendo promover a execução da sentença proferida 

nestes autos. Primavera do Leste, 05 de abril de 2018. Lidiane Memoria 

Campos Gestor (a) Judiciário

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127808 Nr: 761-49.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DINIZ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): THIAGO DINIZ FERREIRA, Cpf: 

02676115103, Rg: 001.236.523, Filiação: Silvia Diniz Ramos Ferreira e 

Antonio da Silva Ferreira, data de nascimento: 15/10/1990, brasileiro(a), 

natural de Campo Grande-MS, solteiro(a), vendedor, Telefone 9674-9390. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/02/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT em face 

de THIAGO DINIZ FERREIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Dívidas diversas - Infrações/Penalidades, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5650/2013, 5738/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.423,44

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164747 Nr: 2565-81.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFALDA PROCEDI CONTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fls. 340, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a Advogada da empresa Home Care, Dra. Lygia 

Márcia Correa de Almeida - OABMT 19649O, para no prazo de 05(cinco) 

dias, justificar o valor cobrado referente ao uso de “oxigênio”, vez que, ao 

que parece, referido material não foi receitado por nenhum profissional, 

conforme manifestação do requerido de fls. 256/257.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 22701 Nr: 3656-03.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 

E AGRONOMIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLAVIO P. DALTRO - 

OAB:7285/MT, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, LARISSA 

SHIMOYA - OAB:8480/MT, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:MT/4678, 

TATYANE CAVALCANTI DE ALMBUQUERQUE - OAB:OAB/MT 8.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO GONÇALVES - OAB:OAN/MT8.798-A

 Processo nº: 3656-03.2002.811.0037 (Código 22701)

Vistos.
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Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 18 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127756 Nr: 709-53.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: wilson sales belchior - 

OAB:17.314 OAB/CE

 Processo nº: 709-53.2014.811.0037 (Código 127756)

Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 24 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122674 Nr: 5216-91.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL LEITE LOIOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, SUYAN MAGALHÃES DE 

LIMA - OAB:MT 14.353, VINICIUS EMIDIO CESAR - OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento nº. 56/2007 - CGJ impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação apresentada 

pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125700 Nr: 8267-13.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÉLIA DE FÁTIMA RIBEIRO NORONHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004809-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA GRZEBIELUCKA DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA OAB - MT23565/O-O (ADVOGADO)

BARBARA FERNANDA RIVA OAB - MT22317/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004809-29.2017.8.11.0037. REQUERENTE: PAULA GRZEBIELUCKA DE 

MELLO REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 

S.A., MAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME, TUIUTUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, BANCO BRADESCO S.A. Vistos, 

Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de 

indébito por danos morais com pedido de antecipação de tutela de 

urgência pleiteado por Paula Grzebielucka de Mello em face de CVC Brasil 

Operadora de Agência de Viagens S.A, Agências de Viagens 

Franqueadas, Master Franqueados e Banco Bradesco S.A, visando que 

os promovidos providenciem a IMEDIATA exclusão dos dados da 

requerente dos órgãos de proteção ao crédito e do Sistema de 

Informações de Crédito do Banco Central do Brasil. Alega que ao tentar 

adquirir o financiamento de um veículo teve crédito negado em razão da 

restrição de responsabilidade das promovidas, por dívida já consignada 

em juízo. Apesar de que houve o deferimento do pedido de antecipação de 

tutela de urgência, determinando a exclusão imediata de seu nome perante 

os órgãos de restrição ao crédito, a autora assevera que consta restrição 

ao crédito no Sistema do Banco Central. Por fim, a parte autora requer a 

exclusão imediata da anotação da restrição ao crédito no Sistema do 

Banco Central bem como a exclusão da restrição ao crédito equivalente ao 

contrato discutido nestes autos, até o deslinde final desta ação. É Relato. 

Decido. Inicialmente, consigno que a autora não juntou qualquer 

informação plausível junto ao Banco Central que comprove a inscrição da 

restrição de seu nome neste órgão. Assim, determino que a requerente 

comprove a restrição ao Banco Central assim como a restrição diante dos 

demais órgãos de restrição ao crédito no prazo de 10(dez) dias. 

Primavera do Leste/MT, 30 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito.

Citação
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Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002068-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AROEIRA HOUSE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA KARINY OLIVEIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Dados do processo: 

Processo: 1002068-16.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 16.590,60; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[VALOR DA 

EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO]; Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: AROEIRA HOUSE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 

Parte Ré: EXECUTADO: ANDREIA KARINY OLIVEIRA DE CARVALHO 

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) EXECUTADO: ANDREIA KARINY 

OLIVEIRA DE CARVALHO Data de Distribuição da Ação: 08/06/2017 

09:35:55. FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

EXEQUENTE: AROEIRA HOUSE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME em face 

de EXECUTADO: ANDREIA KARINY OLIVEIRA DE CARVALHO , na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de 16.560,60 Débito Atualizado: 

R$ 16.763,67 Despacho/Decisão: Vistos, Trata-se da ação de execução 

de título judicial em que Aroeira House Comercio de Moveis LTDA - ME 

pleiteia em desfavor de Andreia Kariny Oliveira de Carvalho. A exequente 

por intermédio de sua procuradora requer a citação da executada pelas 

vias editalícias, tendo em vista ter esgotado todos os meios de citação por 

AR e intermediado por Oficial de Justiça, em conformidade com o 

enunciado 37 do FONAJE: "Em exegese ao artigo 53, §3°,§4°, da Lei 

9.099/95, não se aplica ao processo de execução o disposto no artigo 18, 

§2°, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia 

quando não encontrado o de vedor, observados, o que couber, os artigos 

830§§ do Código de Processo Civil (nova redação - XXI Encontro - Vitória 

/ES)". Quanto a isto, Defiro a citação por edital). Cite-se a executada por 

edital, com prazo de 20(...) dias, no termo do artigo 256 e seguintes do 

novo Código de Processo Civil, para, querendo, responder a ação no 

prazo legal. Intime-se a exequente para que apresente o calculo do debito 

atualizado da presente ação, no prazo de 10(dez) dias. Primavera do 

Leste/MT, 23 de março de 2018. Eviner Valério - Juiz de Direito - .Assinado 

digitalmente ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) 

de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias 

para opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, NOEMIA KLEIN FERNANDES, digitei.PRIMAVERA DO LESTE, 30 

de maio de 2018 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - 

TELEFONE: (66) 3500 1100

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002955-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON FRANCISCO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELLI ARRUDA SEOLIM OAB - MT20261/B (ADVOGADO)

SIMONE MARIA DESSORDI OAB - MT21210/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002955-63.2018.8.11.0037. REQUERENTE: VANDERSON FRANCISCO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, Trata-se da ação de 

indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela de 

urgência pleiteado por Vanderson Francisco do Nascimento em face de 

BV Financeira S/A, pelos fatos e fundamentos narrados. Designe-se 

audiência de Tentativa de Conciliação, ocasião em que a parte ré poderá 

contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita (escrita e 

por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A 

contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a audiência de 

conciliação, devendo ser consignado no mandado que não havendo 

contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam arguidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Dos 

Fatos. Alega na petição inicial que o requerente firmou contrato de 

financiamento na data de 23 de dezembro de 2013, contrato de 

n°12039000136454, condicionado ao pagamento de 48(quarente oito) 

parcelas no valor de R$597,71(quinhentos e noventa e sete reais e 

setenta e um centavos). O autor afirma que houve atraso em algumas 

faturas e as mesmas foram adimplidas por intermédio de acordo firmado 

com a financiadora. Após o adimplemento, o autor procedeu o pagamento 

das demais faturas e consequentemente quitou o contrato de 

financiamento. Aponta que foi impedido de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em decorrência ao suposto inadimplemento do 

contrato de financiamento supracitado, com vencimento para 23/06/2016 e 

incluso na data de 03/11/2016, no valor de R$1.885,33(um mil, oitocentos e 

oitenta e cinco reais e trinta e três centavos). O autor assevera que a 

negativação é ilegal, tendo em vista que não recebeu qualquer notificação 

em relação à suposta restrição comercial. Por fim, o autor pretende a 

antecipação de tutela de urgência para determinar a imediata suspensão 

dos efeitos do protesto, até o deslinde final desta ação. É o relato. Decido. 

A presente ação está compreendida pelos seguintes documentos: 

Certidão Positiva (id. n°13111831), extrato da quitação contratual (id. 

n°13111838), extrato SPC/SERASA (id. n°13111841) e demais 

documentos indispensáveis a propositura desta ação. Inicialmente, 

consigno que o autor concluiu o adimplemento do contrato de 

financiamento em 14/02/2018. O protesto foi efetuado na data de 

09/11/2016, no valor de R$1.885,33(...), emitido em 12/12/2013 com 

vencimento para 03/11/2016. Analisando o extrato de pagamento da 

financiadora, verifico que houve acordo de pagamento equivalente aos 

meses de junho à dezembro de 2016, no qual foram adimplidas na data de 

27/12/2016. Assim, além do protesto por falta de pagamento, o autor teve 

seu nome incluso nos órgãos de restrição ao crédito (SPC/SERASA). O 

dano potencial decorre da restrição ao crédito, comprometendo a atividade 

comercial e o consumo em geral, financiado por operações pautadas no 

crédito. Nesse sentido, a parte requerente não nega relação jurídica 

anteriormente com a requerida, tendo, inclusive demonstrado nos autos o 

adimplemento e extinção do financiamento. Sendo assim, neste momento 

deve ser prestigiado o princípio da boa fé em seu favor, considerando 

ainda pronta a atuação da requerente na defesa de seu suposto direito, 

sem contar que a exclusão liminar não traz prejuízo objetivo à requerida. 

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: 

a) Determino que exclua imediatamente o nome da parte requerente 

Vanderson Francisco do Nascimento, portadora do CPF 019.798.101-17 e 

RG 18353878 SSP/MT, no valor de R$1.885,33(...) dos órgãos de cadastro 

e inadimplentes(SPC/SERASA) e demais órgãos de restrição de crédito. b) 

Determino que seja oficiada ao 2° Ofício Notarial e Registral de Primavera 

do Leste (Cartório do 2° Ofício)_, para que o Oficial da serventia proceda 

a suspensão dos efeitos do protesto do título n°113821, Livro524, Folhas 

26, protestado em 09/11/2016, no valor de R$1.885,33(...), devendo a 

Serventia abster-se de fornecener certidão positiva relacionando ou 

informando o protesto já efetivado do título. Serve a presente decisão de 

carta de citação/mandado/ofício, inclusive para fins de suspensão dos 

efeitos do protesto diretamente ao Cartório do Segundo Ofício da Cidade 

de Primavera do Leste/MT. Considerando que o comprovante de endereço 

não esta em nome do autor, determino que comprovante o vinculo jurídico 

em nome de terceiro usuário da unidade consumidora no prazo de 
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15(quinze) dias. Primavera do Leste-MT, 14 de maio de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003062-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA COSTA VILELA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN LUIS GOMES MENDONCA OAB - MT0022597A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003062-10.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LETICIA COSTA VILELA 

SOARES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Trata-se da ação 

de indenização dor danos morais com pedido de antecipação de tutela e 

urgência pleiteada por Letícia Costa Vilela Soares em face de Banco 

Bradesco S.A, pelos fatos e fundamentos narrados. Cite-se e intime-se 

para a audiência de conciliação designada para o dia 01/10/2018, às 

08h40min ficando a parte ciente de que o não comparecimento implicará 

em revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na petição 

inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da 

audiência de conciliação, caso não haja acordo, também sob pena de 

revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na petição 

inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, será 

contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Alega na petição inicial 

que a requerente foi impedida de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial em detrimento ao suposto inadimplemento do 

contrato n°RE02005114162, no valor de R$301,43(trezentos e um reais e 

quarenta e três centavos). Afirma que a autora havia impetrado ação 

judicial em face da requerida sob o mesmo contrato, no processo de 

n°1000349-96.2017.8.00.0037, tendo, inclusive julgado procedente os 

pedidos da autora. Aponta que tentou solucionar o impasse 

administrativamente e não obtivera êxito. Assim, a autora desconhece o 

débito em comento, tendo em vista que não recebeu qualquer notificação 

da requerida. Por fim, a requerente pretende a antecipação de tutela de 

urgência para determinar a imediata exclusão de seu nome perante os 

órgãos de restrição ao crédito, até o deslinde final desta ação. É o relato. 

Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes documentos: 

Extrato da negativação do Serasa (id. n°13170912) e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação. Consigno que a autora 

comprovou nos autos a negativação no valor de R$301,43(trezentos e um 

reais e quarenta e três centavos), equivalente ao suposto contrato 

n°RE02005114162. O contrato discutido nos autos de 

n°1000349-96.2017.8.11.0037 é distinto em relação ao contrato discutido 

nesta ação, posto que naqueles autos houve a análise apenas do contrato 

de n°020051141000062. O dano potencial decorre da restrição ao crédito, 

comprometendo a atividade comercial e o consumo em geral, financiado 

por operações pautadas no crédito. Além disso, segundo o entendimento 

jurisprudencial dominante, a discussão da dívida impede a inclusão no rol 

dos inadimplentes, já que não existe ainda a certeza necessária para o 

ato. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento 

de que a discussão judicial do débito impede a inclusão do nome do 

suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, conforme se 

verifica nos seguintes acórdãos, assim ementado: PROCESSO CIVIL - 

CAUTELAR - SPC SERASA. I - Não há como assentir seja registrado nome 

de devedor inadimplente no SERASA ou no SPC, a respeito de débitos que 

estão sendo discutidos em ação judicial - Precedente do STJ. II - Recurso 

conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, DJU de 23.10.2000, Relator 

Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. DÍVIDA EM JUÍZO. 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. INSCRIÇÃO. 

INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO ACOLHIDO. Nos 

termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em juízo, 

inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos controladores 

de crédito. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator Ministro Sálvio 

de Figueiredo Teixeira). Nesse sentido, a parte requerente nega relação 

jurídica ou comercial com a reclamada que tenha dado origem ao débito, 

onde afirma que não possui vinculo contratual e tampouco foi cientificada 

do suposto débito. Sendo assim, neste momento deve ser prestigiado o 

princípio da boa fé em seu favor, considerando ainda pronta a atuação da 

requerente na defesa de seu suposto direito, sem contar que a exclusão 

liminar não traz prejuízo objetivo à requerida. Não há que se falar em 

perigo de irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem 

eventualmente ser feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, 

sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ que a exigência de 

irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel 

instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se 

destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). 

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que 

exclua imediatamente o nome da parte requerente Letícia Costa Vilela 

Soares portadora do CPF 020.051.141-62 e RG 14854929 SEJ/SP, 

contrato n°RE02005114162, no valor de R$301,43(...) dos órgãos de 

cadastro e inadimplentes(SPC/SERASA) e demais órgãos de restrição de 

crédito. Serve a presente decisão de carta/mandado de citação e 

intimação. Primavera do Leste-MT, 29 de maio de 2.018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011187-81.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAVINIA APARECIDA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011187-81.2014.8.11.0037. REQUERENTE: LAVINIA APARECIDA ALVES 

DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Restou evidenciada a inércia da parte autora e 

pelas informações prestadas pela Empresa em resposta ao e-mail 

requisitando informações sobre o cumprimento da sentença, de que tentou 

contato com a paciente por diversas vezes, não conseguindo falar com 

ela (Id 12417414), sendo possível extrair que que o serviço não foi 

realizado nem mesmo agendado pelo fornecedor, por desinteresse da 

parte reclamante. Convém ressaltar, que o fornecedor foi intimado a 

restituir o valor recebido para realização do cateterismo cardíaco da 

autora, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. Decorrido o prazo, 

o fornecedor não realizou a devolução espontânea do valor. Dessa forma, 

determino o bloqueio da quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos 

reais), em face da DOARRUDA & ARRUDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA, 

CNPJ 36.910.792/0001-89 transferida a esta empresa para pagamento da 

cirurgia da autora, conforme alvará eletrônico nº 316638-4 / 2017 (Id 

6099265) . Efetivado o bloqueio, transferirei para a conta única. Após as 

providências de vinculação do valor da conta, proceda-se a expedição de 

alvará para devolução da quantia ao Estado de Mato Grosso. Intimem-se. 

Cumpridas as deliberações e transitada em julgado, arquive-se o 

processo, com a baixa necessária. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 30 

de maio de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 196896 Nr: 7336-68.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDINA RODRIGUES DA SILVA, EDNAMARA 

SILVA QUEIROZ, FABIANA MARIA VIEIRA, PAULO SERGIO DOS SANTOS 

NOGUEIRA, JAQUELINE DA COSTA MACHADO, EVILYN KALINE MORAES 

LACERDA, ADIELSON ALMEIDA BONFIM, ELDER CAETANO DOS SANTOS, 

VANESSA BEZERRA LEMOS, HELIO CANDIDO FERNANDES, EDILENE 

CAETANO DOS SANTOS, WALLISTON RAPHAEL BORGES DA COSTA, 
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ALESSANDRO MATOS MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:MT15694, APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, ARY DA COSTA CAMPOS - OAB:MT/ 

16.944/B, DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:MT 20490, Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, DIEGO OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:13743/MT, ERIC RITTER - OAB:5397-B/MT, Marlon César 

Silva Moraes - OAB:5629/MT, THELMA APARECIDA GARÇIA 

GUIMARAES - OAB:MT/3.402-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUÍZO DA VARA CRIMINAL

CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL ITINERANTE (CPP, ART. 355, § 1º)

INTIMAÇÃO

PRAZO PARA CUMPRIMENTO60 DIAS RÉU PRESO - URGENTE

 DEPRECANTE: JUÍZO DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT.

 DEPRECADO: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PARANATINGA-MT.

 DADOS DE ORIGEM

Nº DO PROCESSO: 7336-68.2017.811.0037 CODIGO 196896

ESPÉCIE: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE RÉ: CLEIDINA RODRIGUES DA SILVA e outros

ADVOGADO: ERIC RITTER

THELMA APARECIDA GARÇIA GUIMARAES

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Marlon César Silva Moraes

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA

APOENO HENRIQUE SILVA SOARES

ANTONIO SILVEIRA GUIMARÃES JUNIOR

DANIEL DE FRANÇA TAVARES

 DADOS PARA CUMPRIMENTO

FINALIDADE: 1-CITAÇÃO do denunciado acima indicado, de conformidade 

com o despacho a seguir transcrito e com a denúncia, cujas cópias 

seguem anexas, como parte integrante deste mandado, CIENTIFICANDO-O 

do inteiro teor da referida denúncia, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responder a acusação, por escrito, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

indagar ao acusado se possui advogado constituído. Em caso positivo, o 

advogado deverá ser intimado. Em caso negativo ou o denunciado não 

possuindo condições financeiras para tanto, ser-lhe-á nomeado Defensor 

Público.

2-INTIMAÇÃO DO(A) RÉU(RÉ) acima qualificado(s) para audiência de 

instrução e julgamento que realizar-se-á no dia 20/06/2018 , às 13:30 

horas, na Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste – MT 

(endereço ao final indicado)..

PESSOA(S) A SER(EM) INTIMADA(S): Réu(s): Edilene Caetano dos 

Santos, Cpf: 01539978184, Rg: 1793257-2 SSP MT Filiação: Laurito 

Ferreira dos Santos e Eleusa Caetano dos Santos, data de nascimento: 

08/09/1986, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, convivente, instrutora 

esportiva, Endereço: Rua Piauí, 146, Bairro: Concordia, Cidade: 

Paranatinga-MT

DESPACHO/DECISÃO: Código 196896 Vistos. Desde já designo audiência 

de instrução e julgamento, para 20/06/2018, às 13h30min. Citem-se 

Cumpra-se. Primavera do Leste, 16 de maio de 2018. ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

 Primavera do Leste - MT, 25 de maio de 2018.

Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) de Direito

CERTIFICO ser autêntica a assinatura supra, do(a) Dr.(a) Alexandre 

Delicato Pampado, MM.(ª) Juiz(a) de Direito desta Vara/Comarca. Em 

25/5/2018.

 Migueloncito dos Santos

Gestor(a) Judiciário(a)

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua Benjamin Cerutti Nº 252 Bairro: 

CastelândiaCidade: Primavera do Leste-MT Cep:78850000

Fone: (66) 3500-1100.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 208426 Nr: 3401-83.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADSON RODOLFO SCHULTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FRANCICO RIBEIRO - 

OAB:77305/SP

 Código 208426

Vistos, etc.

1. Designo o dia 30/07/2018 às 13:35 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 28 de maio de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 208286 Nr: 3341-13.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL-GO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR BARROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ANTONIO ASSIS 

OLIVEIRA - OAB:GO 40.370

 Código 208286

Vistos, etc.

1. Designo o dia 30/07/2018 às 15:55 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 28 de maio de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 117434 Nr: 8110-74.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO LOPES SIRQUEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO BISPO DE ARAUJO 

FILHO - OAB:14537/MT

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado em face acusado 

DANIÃO LOPES SIRQUEIRA JUNIOR, a fim de absolvê-lo, dos delitos 

previstos nos artigos 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, com as 

implicações da Lei 11.340/2006. P.R.I.C.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.Primavera 

do Leste, 24 de maio de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 199867 Nr: 8443-50.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ INACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAN DE MORAES 

WIECZOREK - OAB:21694/O, SUZYE MARIA JOSÉ CONCEIÇÃO 

MARTINS - OAB:

 Autos n. 199867

Defiro o pedido de formulado pelos advogados de defesa às fls. 310/314, 

para tanto, redesigno a audiência para 25/07/2018, às 14:30.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 29 de maio de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171986 Nr: 6214-54.2016.811.0037

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 163 de 962



 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOMAR BASTOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEOMAR BASTOS DOS SANTOS, Cpf: 

00052233340, Rg: 175680520010, Filiação: Maria Celia Bastos dos Santos 

e Raimundo Nonato Cardoso dos Santos, data de nascimento: 04/10/1982, 

brasileiro(a), natural de Coroata-MA, convivente, classificador de grãos. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Ante o Exposto, incorreu o denunciado Cleomar Bastos 

dos Santos, nas sanções do Art. 306, caput, Lei n. 9.503/97, e para que 

contra ele se proceda, o Ministério Público oferece a preente denúncia 

requerendo que, recebida e autuada, seja o denunciado citado para 

interrogatório.

Despacho: DELIBERAÇÕESDiante da certidão retro, cite-se o réu por edital 

com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).Não apresentada a resposta, no prazo legal, desde já, 

nomeio a defensoria pública desta Comarca para oferecê-la em até 10 

dias (CPP, art. 396-A, § 2º).Após, venham conclusos para os fins do art. 

397 ou 399 do CPP.Intimem-se e se cumpra.Nada mais havendo a 

consignar, por mim, estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. Alexandre Delicato PampadoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 25 de maio de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 143811 Nr: 1532-90.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BORTOLON UBALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 CERTIDÃO

Certifico que não foi possível expedir mandado visando a intimação da 

testemunha Celma Rodrigues, uma vez que não informado nos autos o seu 

endereço.

 Primavera do Leste-MT, 30 de maio de 2018.

Victor Henrique de Gouveia Gatto

Analista Judiciário

Matrícula 32582

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 196074 Nr: 6974-66.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIPO SILVA DE OLIVEIRA, JÚLIO MOREIRA 

DOS SANTOS, BENOILSON ALVES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 30 de maio de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 3470 Nr: 217-87.1993.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉVIO MANFIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, GIOVANE MOISÉS 

MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B

 Certifico e dou fé que designei o dia 15/06/2018, às 15:00 hrs para 

assinatura do Auto de Adjudicação nesta Secretaria da 1ª Vara de 

Sorriso/MT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 16099 Nr: 204-39.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELVI ZAMBIASI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.J. ZANATTA & CIA LTDA, ADENILSON 

CARLOS VIDOVIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, DONATO CINTO - OAB:9.011, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DA PENHORA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 204-39.2003.811.0040

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: TELVI ZAMBIASI

PARTE RÉ: C.J. ZANATTA & CIA LTDA e ADENILSON CARLOS VIDOVIX

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/02/2003

VALOR DA CAUSA: R$ 49.243,59

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte executada acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(ram) penhorado(s) 

o(s) bem(ns) descrito(s) e caracterizado(s) no item seguinte deste edital.

BEM(NS) PENHORADO(S):LOTE 07 DO LOTEAMENTO PORTEIRA, 1ª 

ETAPA, COM 83.02.59 HA DE CULTURA DE 2ª E 747.23.29 HA DE 

CERRADO, TOTALIZANDO A ÁREA DE TERRAS 830.25.88 HA 

(OITOCENTOS E TRINTA HECTARES, VINTE E CINCO ARES E OITENTA E 

OITO CENTIARES), SITUADO NO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL/TO, 

DEVIDAMENTE MATRICULADO SOB N.º 13.077 NO CRI DE PORTO 

NACIONAL/TO E UMA GLEBA DE TERRAS, SITUADA NO MUNICÍPIO DE 

PORTO NACIONAL/TO, COM A ÁREA DE 130.68.00 HA (CENTO E TRINTA 

HECTARES E SESSENTA E OITO ARES), SENDO PARTE DA FAZENDA 

CONCEIÇÃO DOS MANGUES DO LOTEAMENTO MANGUES E PORTEIRA, 

DEVIDAMENTE MATRICULADO SOB N.º 19.942 NO CRI DE PORTO 

NACIONAL/TO, DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO.

Sorriso - MT, 29 de maio de 2018.
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Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 16099 Nr: 204-39.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELVI ZAMBIASI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.J. ZANATTA & CIA LTDA, ADENILSON 

CARLOS VIDOVIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, DONATO CINTO - OAB:9.011, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

AUTORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Porto Nacional-TO, com a finalidade de Avaliação, 

devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior remessa da 

deprecata via malote digital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 157803 Nr: 7947-46.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA REGINA SAUSEN VERLE, LUIZ ALBERTO VERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROGERIO BIRCK SAUSEN - ESPÓLIO, 

RUDI SAUSEN - ESPÓLIO, PIRAPÓ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

GUILHERME DIEL SAUSEN, MARA REGINA DIEL SAUSEN, DENISE BIRCK 

SAUSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O, FERNANDO MASCARELLO - OAB:11.726/MT

 Destarte, objetivando proporcionar aos litigantes a tramitação de um 

processo livre de embaraços processuais e, dado o entendimento 

jurisprudencial no sentido de ser indevida a cumulação de pedidos 

submetidos a ritos processuais diversos, ACOLHO a preliminar em 

questão para o fim de julgar extinto sem apreciação do mérito o pedido 

relativo à prestação de contas, o que faço com fundamento no art. 485, 

inciso IV do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo equitativamente em R$ 30.000,00 

(trinta mil reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC. No mais, ultrapassadas 

as preliminares arguidas, presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, declaro o processo saneado.Por se tratar de 

prova relativamente complexa, previamente a deflagração da instrução 

probatória, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sugestionarem os pontos controvertidos a serem objeto das provas, bem 

como indicarem as provas que pretendem produzir, lembrando que, no 

caso em tela, o ônus probatório observará a regra geral prevista no art. 

373, incisos I e II do CPC.Decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação das partes, conclusos os autos.Sem prejuízo das 

deliberações acima, determino à Sra. Gestora Judiciária a inclusão deste 

processo no “Workshop para aplicação do Direito Sistêmico em Processos 

Judiciais” que será realizado no CEJUSC desta Comarca, nos termos do 

Ofício Circular nº 006/2017/NUPEMEC-PRES.Às providências.Sorriso/MT, 

29 de Maio de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139550 Nr: 10424-76.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENEI MAGNO LACERDA SANTOS, SELIANE 

ARAUJO DA SILVA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B, 

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - OAB:17201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24549/GO, Beatriz Faustino Lacerda de 

Albuquerque - OAB:339010, FABIANE GOMES PEREIRA - OAB:30485, 

GISLAINE CRISTINADOS SANTOS KRIESER - OAB:23166, JACÓ 

CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A/MT, RUBIA EMANUELLA 

SOARES RIBEIRO - OAB:16.120/MT, STEPHANNI FERREIRA SILVA - 

OAB:17.617

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, a 

fim de condenar a requerida ao pagamento da diferença da indenização 

securitária, no valor de R$ 3.096,00 (três mil, noventa e seis reais), a ser 

atualizado com correção monetária pelo INPC desde a data da negativa da 

cobertura e juros de mora na forma do art. 406 do CC c.c. art. 161, § 1º do 

CTN desde o ajuizamento da ação.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

NCPC.Ante o princípio da causalidade, CONDENO a requerida ao 

pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.PUBLIQUE-SE. 

DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. 

INTIMEM-SE.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser 

previamente CERTIFICADO nos autos, AO ARQUIVO, mediante as baixas e 

anotações pertinentes.Sorriso/MT, 23 de Maio de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 179597 Nr: 8875-60.2017.811.0040

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUND ZANINI ESPÓLIO, ANDREW JOSEPH ZANINI, 

THEREZE FRANCES ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JAMBERS (ESPÓLIO), LUIZ 

CARLOS JAMBERS, FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA, PAULO 

MIGUEL JAMBERS, SOLANGE CHAGAS JAMBERS, MARTA Z. T. 

JAMBERS, ARMIDE NEGRI JAMBERS, JOSE OSMAR SCANDELAI, MARIA 

HELENA JAMBERS SCANDELAI, PASCOAL HIDALGO GIMENEZ, LOURDES 

JAMBERS GIMENEZ, JOSÉ GONÇALVES CLEMENTE, DALVA JAMBERS 

CLEMENTE, TEREZINHA APARECIDA JAMBERS, AGOSTINHO JAMBERS, 

EVALDO JAMBERS, BENEDITA ANTONIA MARCHINI JAMBERS, SALETE 

STRAGLIOTTO JAMBERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER GUERCHE PERCHES - 

OAB:180555, LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - 

OAB:240050

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 8875-60.2017.811.0040 – Código: 179597.

 Vistos etc.

 Como se sabe, o Tribunal de Justiça Estadual, através da Resolução n. 

007/2008/OE, regulamentou a atuação da Vara Especializada em Direito 

Agrário, a qual tem sede na Comarca de Cuiabá-MT. e jurisdição em todo o 

Estado de Mato Grosso e competência para processar e julgar as ações 

que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos e ações que lhe são 

conexas, assim como os processos que envolvam conflitos possessórios 

individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá.

 Diz ainda a Resolução, em seu artigo 8º que, todos os processos em 

andamento, que se enquadrem na competência definida no artigo 2º, cuja 

instrução ainda não se encerrou, deverão ser remetidos pelos 

magistrados das Comarcas de origem, ao Juízo da Vara Especializada em 

Direito Agrário, cessando a competência daqueles.

 Nessa senda e, considerando que em consulta ao site do Tribunal de 

Justiça constatou-se que outras lides que guardam conexão com a 

presente demanda (19027-82.2008/19014-83.2008/18990-55.2008) já se 

encontram em trâmite na Vara Especializada em Direito Agrário, DECLARO 

a incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito.

 Por conseguinte, DECLINO, ex officio, da competência em favor do Juízo 

da Vara Especializada em Direito Agrário, na Capital do Estado, para onde 

DETERMINO a remessa destes feitos.

 INTIMEM-SE.

 TRANSITADA EM JULGADO a presente decisão, CUMPRA-SE, com as 

baixas e anotações necessárias.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 23 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
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 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 117353 Nr: 8206-12.2014.811.0040

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JAMBERS (ESPÓLIO), PAULO 

MIGUEL JAMBERS, ARMIDE NEGRI JAMBERS, SOLANGE MARGARIDA 

CHAGAS JAMBERS, JOSE OSMAR SCANDELAI, MARIA HELENA 

JAMBERS SCANDELAI, AGOSTINHO JAMBERS, PASCOAL HIDALGO 

GIMENEZ, LOURDES JAMBERS GIMENEZ, JOSÉ GONÇALVES CLEMENTE, 

DALVA JAMBERS CLEMENTE, TEREZINHA APARECIDA JAMBERS, 

EVALDO JAMBERS, BENEDITA ANTONIA MARCHINI JAMBERS, SALETE 

STRAGLIOTTO JAMBERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA MARGUTTI PASSOS - 

OAB:OAB/SP285/579, FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - 

OAB:220.280/SP, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, 

MARIANA VILELA MATHEUS - OAB:OAB/SP297.638, RAQUEL 

MANSANARO - OAB:271.599/SP, VIVIAN FRIDMAN - 

OAB:OAB/SP317.265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 8206-12.2014.811.0040 – Código: 117353.

 Vistos etc.

 Como se sabe, o Tribunal de Justiça Estadual, através da Resolução n. 

007/2008/OE, regulamentou a atuação da Vara Especializada em Direito 

Agrário, a qual tem sede na Comarca de Cuiabá-MT. e jurisdição em todo o 

Estado de Mato Grosso e competência para processar e julgar as ações 

que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos e ações que lhe são 

conexas, assim como os processos que envolvam conflitos possessórios 

individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá.

 Diz ainda a Resolução, em seu artigo 8º que, todos os processos em 

andamento, que se enquadrem na competência definida no artigo 2º, cuja 

instrução ainda não se encerrou, deverão ser remetidos pelos 

magistrados das Comarcas de origem, ao Juízo da Vara Especializada em 

Direito Agrário, cessando a competência daqueles.

 Nessa senda e, considerando que em consulta ao site do Tribunal de 

Justiça constatou-se que outras lides que guardam conexão com a 

presente demanda (19027-82.2008/19014-83.2008/18990-55.2008) já se 

encontram em trâmite na Vara Especializada em Direito Agrário, DECLARO 

a incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito.

 Por conseguinte, DECLINO, ex officio, da competência em favor do Juízo 

da Vara Especializada em Direito Agrário, na Capital do Estado, para onde 

DETERMINO a remessa destes feitos.

 INTIMEM-SE.

 TRANSITADA EM JULGADO a presente decisão, CUMPRA-SE, com as 

baixas e anotações necessárias.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 23 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 4916 Nr: 436-90.1999.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JAMBERS (ESPÓLIO), LUIZ CARLOS 

JAMBERS, PAULO MIGUEL JAMBERS, SOLANGE CHAGAS JAMBERS, 

MARTA Z. T. JAMBERS, JOSE OSMAR SCANDELAI, ARMIDE NEGRI 

JAMBERS, MARIA HELENA JAMBERS SCANDELAI, PASCOAL HIDALGO 

GIMENEZ, LOURDES JAMBERS GIMENEZ, JOSÉ GONÇALVES CLEMENTE, 

DALVA JAMBERS CLEMENTE, TEREZINHA APARECIDA JAMBERS, 

EVALDO JAMBERS, AGOSTINHO JAMBERS, BENEDITA ANTONIA 

MARCHINI JAMBERS, SALETE STRAGLIOTTO JAMBERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO VICENTE NOVACZYK 

- OAB:3391-A/MT, NOELI ALBERTI - OAB:OAB/MT 4061, NOELI IVANI 

ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA MARGUTTI PASSOS - 

OAB:OAB/SP285/579, DANIELA OLEINIK - OAB:13480-A, FABIO DOS 

REIS LEITÃO - OAB:374.965, FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - 

OAB:220.280/SP, HELOISA BRANDA PENTEADO - OAB:13459-A, JOÃO 

CARLOS RIBEIRO AREOSA - OAB:152.026, LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196, NAIANE LOPES SOARES DE MELO - 

OAB:328.883, RAQUEL MANSANARO - OAB:271.599/SP, THAÍS VIEIRA 

DE SOUZA PEREIRA - OAB:357.012

 Autos n. 436-90.1999.811.0040 – Código: 4916.

 Vistos etc.

 Como se sabe, o Tribunal de Justiça Estadual, através da Resolução n. 

007/2008/OE, regulamentou a atuação da Vara Especializada em Direito 

Agrário, a qual tem sede na Comarca de Cuiabá-MT. e jurisdição em todo o 

Estado de Mato Grosso e competência para processar e julgar as ações 

que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos e ações que lhe são 

conexas, assim como os processos que envolvam conflitos possessórios 

individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá.

 Diz ainda a Resolução, em seu artigo 8º que, todos os processos em 

andamento, que se enquadrem na competência definida no artigo 2º, cuja 

instrução ainda não se encerrou, deverão ser remetidos pelos 

magistrados das Comarcas de origem, ao Juízo da Vara Especializada em 

Direito Agrário, cessando a competência daqueles.

 Nessa senda e, considerando que em consulta ao site do Tribunal de 

Justiça constatou-se que outras lides que guardam conexão com a 

presente demanda (19027-82.2008/19014-83.2008/18990-55.2008) já se 

encontram em trâmite na Vara Especializada em Direito Agrário, DECLARO 

a incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito.

 Por conseguinte, DECLINO, ex officio, da competência em favor do Juízo 

da Vara Especializada em Direito Agrário, na Capital do Estado, para onde 

DETERMINO a remessa destes feitos.

 INTIMEM-SE.

 TRANSITADA EM JULGADO a presente decisão, CUMPRA-SE, com as 

baixas e anotações necessárias.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 23 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 29670 Nr: 4094-15.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCDMAL, FGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-B, DAIANE DOS SANTOS SILVA - OAB:17.824-O, 

ELISANDRA BERTUOL - OAB:9857-B/MT, FABIANO GAVIOLLI FACHINI 

- OAB:5425-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCÍSIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a parte 

EXEQUENTE e EXECUTADA da penhora realizada por termo nos autos que 

recaiu sobre o(s) seguinte(s) bem(ns): "VEÍCULO MARCA/MODELO: 

HONDA/ BIZ 125 EX, PLACA QBM-0132, ANO FAB/MODELO: 2014/2015, 

CHASSI 9C2JC4830FR030885”, “VEÍCULO MARCA/MODELO: GM/ S10 DLX 

2.8 D, PLACA AKL-0647, ANO FAB/MODELO: 2002/2003, CHASSI 

9BG138CC03C40199” E “VEÍCULO MARCA/MODELO: GM/CHEVROLET, 

PLACA CXA-7754, ANO FAB/MODELO: 1983/1984, CHASSI 

9BG5653BXEC00013” de propriedade do(s) executado(s) Eduardo 

Cristiano Ossuchi". CIENTIFICANDO a PARTE EXECUTADA, que a partir da 

intimação da penhora fluirá o prazo de 15 (quinze) dias para opor, 

querendo, EMBARGOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 39247 Nr: 2105-03.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - 
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OAB:61067, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, FERNANDO 

TARDIOLI LUCIO DE LIMA - OAB:206727, JOSÉ ANTONIO MOREIRA - 

OAB:62.724, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:9 993 B, LUIS OTÁVIO 

REIS CREDIE - OAB:304.450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a parte 

EXEQUENTE e EXECUTADA da penhora realizada por termo nos autos que 

recaiu sobre o(s) seguinte(s) bem(ns): "20% DO IMÓVEL RURAL 

denominado Fazenda Lago Azul, situado no município de Sorriso-MT, com 

área de 634,0479ha, e os limites e confrontações descritos na matrícula 

nº 28.509 do CRI de Sorriso”, em nome do executado Elton Renato 

Hollenbach Zimpel". CIENTIFICANDO a PARTE EXECUTADA, que a partir da 

intimação da penhora fluirá o prazo de 15 (quinze) dias para opor, 

querendo, EMBARGOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100666 Nr: 3449-09.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DE ROSSI, JUVENIA GOMES 

MARQUESAN DE ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4929-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a parte 

EXEQUENTE e EXECUTADA da penhora realizada por termo nos autos que 

recaiu sobre o(s) seguinte(s) bem(ns): "IMÓVEL RURAL situado no lugar 

denominado Gleba Vale do Tartaruga, no município de Sorriso-MT, com 

área de 1.100,00 (um mil e cem hectares) e os limites e confrontações 

descritos na matrícula de nº 0058 do CRI de Sorriso” de propriedade do 

executado Valdecir de Rossi". CIENTIFICANDO a PARTE EXECUTADA, que 

a partir da intimação da penhora fluirá o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor, querendo, EMBARGOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 115016 Nr: 6368-34.2014.811.0040

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA FACHINETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAHELE INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA ME, 

OSMAR BARROS DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelos mesmos fatos e fundamentos acima, acolho o pedido inicial 

formulado no bojo da Ação Cautelar de Sequestro, de modo que ratifico a 

liminar deferida (fls. 43/44) e, via de consequência, julgo extinto o 

processo com exame do mérito, na forma do art. 485, I do CPC.Já no que 

se refere ao processo cautelar, com fundamento no mesmo princípio - 

causalidade, condeno os requeridos ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º do NCPC.Transitada em julgado 

a presente sentença, certifique-se e aguarde-se em Cartório pelo prazo 

de 15 (quinze) dias. Nada sendo requerido, ao arquivo. Se requerido o 

cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais, 

providencie a reclassificação dos autos e proceda na forma do art. 523 do 

CPC.P.R.I.C.Sorriso/MT, 29 de Maio de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 128597 Nr: 4544-06.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA FACHINETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAHELLE INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA 

ME, OSMAR BARROS DO AMARAL, LUCIMAR DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelos mesmos fatos e fundamentos acima, acolho o pedido inicial 

formulado no bojo da Ação Cautelar de Sequestro, de modo que ratifico a 

liminar deferida (fls. 43/44) e, via de consequência, julgo extinto o 

processo com exame do mérito, na forma do art. 485, I do CPC.Já no que 

se refere ao processo cautelar, com fundamento no mesmo princípio - 

causalidade, condeno os requeridos ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º do NCPC.Transitada em julgado 

a presente sentença, certifique-se e aguarde-se em Cartório pelo prazo 

de 15 (quinze) dias. Nada sendo requerido, ao arquivo. Se requerido o 

cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais, 

providencie a reclassificação dos autos e proceda na forma do art. 523 do 

CPC.P.R.I.C.Sorriso/MT, 29 de Maio de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136196 Nr: 8590-38.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA CRISTINA DOMINGAS DE ABREU 

PEREIRA - ESPOLIO, NICOLE PEREIRA ARAÚJO, MURILO PEREIRA 

ARAÚJO FAÚLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 Autos n° 8590.38.2015.811.0040 (Cod. 136196)

 Vistos etc.

 Se já decorrido o prazo previsto na CNGC para carga do mandado, 

intime-e o Sr. Oficial de Justiça para que promova a imediata devolução do 

mandado expedido, devidamente cumprido. Empós, providencie o regular 

andamento do processo, fazendo conclusão, se necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 29 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 122283 Nr: 779-27.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRR RIO BONITO T. R. E R. DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA 

EIRIELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Aparecida Mendes 

Zimer - OAB:, MORISA SANT ANA DE OLIVEIRA DE AVILA - 

OAB:10263-B, RICARDO DOS SANTOS ABREU - OAB:17142/PR, 

SAMIRA NABBOUH ABREU - OAB:17.143/PR

 Autos n° 779.27.2015.811.0040

 Vistos etc.

 A despeito dos argumentos lançados pela requerida, MANTENHO a 

decisão proferida às fls. 121/124 por seus próprios fundamentos, 

reiterando a determinação contida no último parágrafo de fl. 124.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 29 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
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 Cod. Proc.: 29763 Nr: 4192-97.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVIDIO SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9.123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 Autos n. 4192-97.2005.811.0040 – Código Apolo: 29763.

 Vistos etc.

Em que pese o pedido de substituição de penhora de fls. 321/334, observo 

que conforme a certidão de fl.329 a penhora dos bens não fora efetivada.

 Sem prejuízo, considerando que a penhora online atende à ordem de 

preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido e, ato contínuo, PROCEDO a operação 

necessária, conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIMEM-SE os devedores para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o 

disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 21 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 28432 Nr: 2903-32.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCÍSIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163-MT

 Autos n. 2903-32.2005.811.0040 – Código Apolo: 28432.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o devedor para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 21 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101764 Nr: 4660-80.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIARA MOTORS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARI LORIVAL ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 39429 Nr: 2284-34.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA, EDIVANI PEREIRA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR SANTO PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTENOR DE MELO 

LEITE - OAB:5123-A

 Autos n. 2284-34.2007.811.0040 – Código Apolo: 39429.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIMEM-SE os devedores para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o 

disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 21 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 97453 Nr: 9479-94.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA NASCIMENTO ROMANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2284-34.2007.811.0040 – Código Apolo: 39429.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIMEM-SE os devedores para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o 

disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 21 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105992 Nr: 9078-61.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Cristina dos Santos 

Krieser - OAB:23.166/MT, HINGRITTY BORGES MINGOTTI - 

OAB:20004/E, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, 

RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO - OAB:18356/E, SAMARA 

FULBER - OAB:18345/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por fim, com relação aos honorários sucumbenciais verifico que o 

cumprimento de sentença deverá prosseguir, assim, tendo sido o 

executado devidamente intimado consoante se depreende da decisão de 

fl. 66, não pagou o débito executado, razão pela qual DEFIRO o pedido de 

bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO a 

operação necessária, conforme se verifica dos extratos anexos.Sendo 

exitosa a penhora, INTIME-SE pessoalmente o executado para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do Novo Código de Processo Civil.Resultando 

frustrada a penhora, intime-se a exequente para requerer o que de direito, 

em 10 (dez) dias.Às providências.Sorriso/MT 21 de Maio de 2018.Paula 

Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 39036 Nr: 1912-85.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR MACHADO, NERCI TEREZINHA GARCIAS 

MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO MARCONDES NETO, ELIZABETE 

MARCONDES, EVERTON MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, LUCIANA DECESARO GALEAZZI - OAB:Defens. Pública, 

SIVONEI NARCISA SANTIN - OAB:8266-B

 Autos nº 1912-85.2007.811.0040 Cód. 39036

 Vistos etc.

 Tendo em vista que os executados foram devidamente intimados e até o 

presente momento não efetuaram o pagamento do débito, DEFIRO o pedido 

de bloqueio de valores junto ao BACENJUD.

 Desta feita, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIMEM-SE os executados para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o 

disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Caso reste infrutífera, DEFIRO o pedido de RENAJUD, e DETERMINO à 

Secretaria da Vara que proceda conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso, 21 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 96943 Nr: 8937-76.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. D. LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA 

-ME, RUBENS MICHEL HEINTZE, MICHELY DEOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONIR PAULO SILVESTRO - 

OAB:16.005/MT, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

JADERSON ROSSET - OAB:15.129/MT, NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

AUTORA. para no prazo legal, manifestar-se acerca da busca de 

endereço pelos SISTEMAS BACENJUD/RENAJUD/SIEL, juntada aos autos, 

especificando em qual endereço requer a realização do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100168 Nr: 2891-37.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚLEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI BORGES DOS SANTOS, AGLAUCIO 

VIANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559-MT, MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3.584 B, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

AUTORA para no prazo legal, manifestar-se acerca da busca de 

endereço pelos SISTEMAS BACENJUD/RENAJUD/SIEL, juntada aos autos 

fls. 60/71, especificando em qual endereço requer a realização do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 46918 Nr: 3869-87.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO TRENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

EXEQUENTE, para no prazo legal, retirar a CERTIDÃO para fins do Artigo 

517 e seus parágrafos do NCPC, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 83550 Nr: 2602-75.2011.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APNP, ANP, CNP, ENP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉCP-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA - 

OAB:19535/O, RONALD RUDÁ RENNER - OAB:2808-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que o presente feito encontra-se paralisado 

aguardando providência da Parte Autora. CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 87331 Nr: 6832-63.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUDOVICO DANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação do Executado no prazo 

legal.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 
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REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, provideciando, se for o caso, o preparo da 

Carta Precatória a ser expedida para penhora e demais atos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 34752 Nr: 3902-48.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JQB, MD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, DEBORA SCHEVINSKI DENTI - OAB:22944/O, FABIO LUIZ 

SANT´ANA DE OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico, LUCIANA DECESARO 

GALEAZZI - OAB:Defens. Pública, RODRIGO ANNONI PAZETO - 

OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4929-B

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal da publicação do edital bem 

como o prazo para manifestação do Executado, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do mesmo.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 609 Nr: 200-75.1998.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGRIL MECÂNICA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANNI CESAR ACCHAR DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Certifico e dou fé que, até a presente data, não houve manifestação da 

Parte Autora.CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 

203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o 

autor, a fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos 

termos do art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 89986 Nr: 1611-65.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIR MIGUEL SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1611-65.2012.811.0040

 ESPÉCIE: Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Coop. de Livre Admissão de Assoc.Sorriso-Sicredi 

Celeiro do MT

PARTE RÉQUERIDA: JANDIR MIGUEL SCHWADE, Cpf: 49646508049, Rg: 

9025262263 SSP RS, brasileiro, casado, agricultor.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de quinze (15) dias, 

EFETUE o pagamento do valor informado, sob pena de incidência de multa 

de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do NCPC.

 Valor do débito: R$ 534.314,37.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc.Cuida-se de Ação Monitória ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT em face de JANDIR MIGUEL 

SCHWADE, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na inicial, instruída com os documentos de fls. 11-59.Despacho 

inicial, fl. 60.Citado por edital às fls. 92, o requerido apresentou 

contestação por negativa geral às fls. 101-102.A parte autora pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide às fls. 104-105.É o relato do 

necessário.Fundamento e Decido.Não havendo necessidade de produção 

de outras provas, passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos 

do artigo 355, I, do atual CPC.Trata-se de ação monitória para o 

recebimento dos créditos relativos a cédula de crédito rural pignoratícia de 

fl. 47-50, cujo valor é de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), com as 

atualizações pertinentes.Sem maiores delongas, in casu, o requerido, 

citado por edital, apresentou contestação por negativa geral, não havendo 

impugnação específica quanto ao mérito acerca da cobrança dos títulos 

de crédito em questão.Assim, o fato objetivo narrado na exordial produz 

como consequência a obrigação da demandada realizar o pagamento 

emanado da ordem representada pela cédula de crédito rural pignoratícia 

acostada a exordial, impondo-se a procedência do pedido, máxime diante 

da prova literal da existência do débito e de seu não pagamento.Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, ACOLHO a pretensão da 

autora, motivo pelo qual constituo a cédula de crédito rural pignoratícia de 

fl. 47-50 em título executivo judicial nos termos do artigo 702, § 8º do CPC, 

prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no título II do 

Livro I da parte especial do CPC (artigo 513 e seguintes).Condeno a 

requerida em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor 

da causa nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.Após o trânsito em julgado, 

intime-se o autor para requerer o que de direito. Em nada sendo requerido, 

o que deverá ser certificado, arquive-se.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Às providências.Sorriso/MT, 31 de julho de 

2017.Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande.Juíza de Direito. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sandra C.R.Ferraz, técnico 

judiciário, digitei.

Sorriso - MT, 30 de maio de 2018.

 Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

 Gestor(a) Judiciário(a)

 Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 55454 Nr: 5587-85.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LAERCIO GOMES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DECESARO 

GALEAZZI - OAB:Defens. Pública

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PENHORA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5587-85.2009.811.0040

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

PARTE RÉ: MARCIO LAERCIO GOMES DE MEDEIROS, CPF Nº 

474.269.694-87

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/11/2009

VALOR DA CAUSA: R$ 952,62

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(ram) penhorado(s) 

o(s) bem(ns) descrito(s) e caracterizado(s) no item seguinte deste edital.

BEM(NS) PENHORADO(S): “VEÍCULO: FORD FIESTA GL, ANO 2000, 

ANO/MODELO 2001, PLACA MYA 0452”, de propriedade do executado 

MARCIO LAERCIO GOMES DE MEDEIROS, CPF: 47426969487, ficando o 

exequente como Depositário (na forma do art. 840, §§ 1º e 2º do NCPC).
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Sorriso - MT, 30 de maio de 2018.

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 90534 Nr: 2163-30.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANER SANDRE DE QUADROS FERNANDES 

DE FREITAS, JARDELINO FERNANDES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 29214 Nr: 3620-44.2005.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DTS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de remete-los ao 

setor de expedição de documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, 

a fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 170216 Nr: 3505-03.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL WITECK MARCHIORO, LUANA WITECK 

MARCHIORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CASTALDO - 

OAB:8.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS STEIN FORTES - 

OAB:16.367/MT, ANDREI RAISER - OAB:16481-MT

 Portanto, conheço dos embargos de declaração apresentados e dou 

parcial provimento ao mesmo para determinar aos embargantes o 

recolhimento da taxa judiciária devida, sendo que para tanto, concedo-lhes 

o prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem exame 

do mérito. Por fim, indefiro o pedido de reconhecimento da preclusão no 

tocante a apresentação do rol de testemunhas pelos embargantes, visto 

que, a despeito da existência de entendimentos diversos, este Juízo 

comunga da interpretação de que o CPC exige a apresentação do rol de 

testemunhas com a petição inicial para fins de audiência de justificação 

prévia, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, “APELAÇÃO CÍVEL - 

EMBARGOS DE TERCEIROS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - AGRAVO 

RETIDO - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - PRELIMINARES AFASTADAS - 

NO MÉRITO, PRETENSÃO À INTEGRAL REFORMA - INADMISSIBILIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO. Não é nula decisão que, de modo fundamentado, 

posterga a apreciação das preliminares para a sentença de mérito, 

conforme precedentes jurisprudenciais, respaldados doutrinariamente, 

mormente considerando a falta de prejuízo para o réu. Nos embargos de 

terceiro, o rol de testemunhas pode ser apresentado com a petição inicial, 

como prevê o artigo 1.050 do Código de Processo Civil, ou no prazo 

previsto no artigo 407 do mesmo código. Se a posse está sendo 

ameaçada por constrição judicial, cabível o oferecimento de embargos de 

terceiro, não havendo que se falar em falta de interesse de agir ou em 

impossibilidade jurídica do pedido. Conforme a Súmula 84 do Superior 

Tribunal de Justiça, “é admissível a oposição de embargos de terceiro 

fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e 

venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”. (TJMT, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO Nº 1112/2012 - CLASSE CNJ - 198 - 

COMARCA DE POXORÉO Fl. 2 de 16). Portanto, no caso, a ausência do rol 

de testemunhas com a inicial não inviabiliza a instrução processual, de 

modo que rejeito a alegação de preclusão feita pelos embargantes. Os 

presentes saem intimados. Cumpra-se.”

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001269-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR PAULO VERGUTZ (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para intimar o 

advogado da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda a distribuição da Carta Precatória na Comarca deprecada. 

Sorriso, 30 de maio de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004099-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE OLIVEIRA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEFICIADORA DE GRAOS PORTO SEGURO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS OAB - MT9647/B 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004099-97.2017.8.11.0040. AUTOR: 

CLEITON DE OLIVEIRA MAGALHAES RÉU: BENEFICIADORA DE GRAOS 

PORTO SEGURO LTDA Vistos, e etc. Cuida-se de ação de indenização por 

danos morais e estéticos ajuizada por Cleiton de Oliveira Magalhães em 

face de Beneficiadora de Grãos Porto Seguro Ltda., ambos qualificados 

nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. A inicial foi 

recebida conforme id nº 11039235, determinando a realização de 

audiência de conciliação/mediação e a citação do requerido. A sessão de 

mediação foi realizada conforme termo sob id nº 12251788, havendo 

composição entre as partes para resolução do litigio, requerendo a 

homologação do acordo e consequente extinção. No id nº 12575650 o 

patrono da parte autora requereu a reserva dos honorários contratuais 

sobre o valor acordado. Vieram os autos conclusos É o relatório. Decido. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade das partes em por fim 

ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte 

integrante desta sentença, fazendo-o com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 171 de 962



As custas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

sob o valor da causa, deverãos ser pagas por ambas as partes em fração 

igual, conforme art. 90, § 2º, do CPC, todavia, fica suspensa a cobrança 

em relação a parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária 

gratuita. Defiro o pedido de reserva de honorários contratuais, mormente 

porque juntado o contrato de prestação de serviços advocatícios (id nº 

12576115) devidamente assinado pelas partes, conforme art. 22 da Lei nº 

8.906/94 que dispõe que “se o advogado fizer juntar aos autos o seu 

contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento 

ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por 

dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar 

que já os pagou”. Assim, deverá o requerido reservar 30% (trinta por 

cento) do valor acordado nestes autos para pagamento diretamente ao 

patrono do requerente, conforme dados bancários no id nº 12575650. 

Preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Sorriso/MT, 23 de maio de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004099-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE OLIVEIRA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEFICIADORA DE GRAOS PORTO SEGURO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS OAB - MT9647/B 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004099-97.2017.8.11.0040. AUTOR: 

CLEITON DE OLIVEIRA MAGALHAES RÉU: BENEFICIADORA DE GRAOS 

PORTO SEGURO LTDA Vistos, e etc. Cuida-se de ação de indenização por 

danos morais e estéticos ajuizada por Cleiton de Oliveira Magalhães em 

face de Beneficiadora de Grãos Porto Seguro Ltda., ambos qualificados 

nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. A inicial foi 

recebida conforme id nº 11039235, determinando a realização de 

audiência de conciliação/mediação e a citação do requerido. A sessão de 

mediação foi realizada conforme termo sob id nº 12251788, havendo 

composição entre as partes para resolução do litigio, requerendo a 

homologação do acordo e consequente extinção. No id nº 12575650 o 

patrono da parte autora requereu a reserva dos honorários contratuais 

sobre o valor acordado. Vieram os autos conclusos É o relatório. Decido. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade das partes em por fim 

ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte 

integrante desta sentença, fazendo-o com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil. 

As custas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

sob o valor da causa, deverãos ser pagas por ambas as partes em fração 

igual, conforme art. 90, § 2º, do CPC, todavia, fica suspensa a cobrança 

em relação a parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária 

gratuita. Defiro o pedido de reserva de honorários contratuais, mormente 

porque juntado o contrato de prestação de serviços advocatícios (id nº 

12576115) devidamente assinado pelas partes, conforme art. 22 da Lei nº 

8.906/94 que dispõe que “se o advogado fizer juntar aos autos o seu 

contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento 

ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por 

dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar 

que já os pagou”. Assim, deverá o requerido reservar 30% (trinta por 

cento) do valor acordado nestes autos para pagamento diretamente ao 

patrono do requerente, conforme dados bancários no id nº 12575650. 

Preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Sorriso/MT, 23 de maio de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002724-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SGUISSARDI TOLEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - MT0007344A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS & KAYSER LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002724-27.2018.8.11.0040. AUTOR: 

RICARDO SGUISSARDI TOLEDO RÉU: MESSIAS & KAYSER LTDA Vistos 

etc. Percutindo ao fundo da parlenda, insta que a petição inicial sub 

examine deve obediência aos requisitos do artigo 319 e 98 do NCPC, 

notadamente no que toca à caracterização da garantia constitucional ínsita 

no inciso LXXIV do artigo 5º da CF/88. No caso em vertente, malgrado a 

evidência da falta de pressupostos para concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, em obediência ao quanto disposto no artigo 99, §2º, do 

Código de Processo Civil de 2015, hei por bem determinar à parte autora 

que comprove efetivamente a insuficiência alegada, para posterior análise 

do pedido de concessão do benefício. Isso porque da declaração de 

pobreza, a parte deve comprovar que caso efetue o pagamento das 

custas e despesas processuais, tal ato acarretará prejuízo ao seu 

sustento e de sua família, tudo com o intuito de evitar a concessão da 

justiça gratuita àqueles que não necessitam. No caso, em que pese tenha 

juntado declaração de pobreza, infere-se dos autos que o autor é 

produtor rural, proprietário de imóvel rural (Fazenda Toledo), realizando 

negociações no valor de 7.560.000kg (sete milhões e quinhentos e 

sessenta mil quilogramas) de milho, o que evidencia que o autor 

certamente possua condições para arcas com as custas processuais, até 

porque contratou advogado particular para a defesa de seus interesses. 

Assim, cabe ao magistrado no uso dos elementos presentes nos autos 

ponderar acerca do acesso gratuito a justiça. Nesse sentido: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. O art. 4º, da Lei nº 1.060/50, não deve ser aplicado 

de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais possa ser 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade do deferimento da justiça gratuita, considerando 

para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do 

beneficiário. (TJMT - Ap 74958/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, 

Publicado no DJE 07/12/2016) Assim, para fins e prazo do artigo 321 do 

mesmo CPC, intime os autores, por meio de seu advogado mediante 

publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 98 do NCPC, 

trazendo declaração de imposto de renda, cópia da CTPS, bem como 

outros documentos que entender pertinente, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e obrigação de recolhimento das custas e taxas judiciais ut 

Lei Estadual 7.603/01. Ressalte-se que a ausência de recolhimento das 

custas implica em cancelamento da distribuição do feito, nos termos do 

artigo 290 do CPC. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 1193 Nr: 579-16.1998.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDJI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora de que as 

cartas de citações e/ou intimação enviadas pelo correio retornaram todas 

sem êxito, devendo se manifestar requerendo o que entender de direito, 

sendo que pugnando por citação e/ou intimação por mandado, que 

antecipe o valor da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça ou das guias para 

distribuição de carta precatória, conforme o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
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 Cod. Proc.: 81040 Nr: 236-63.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI FRANCIO, ADRIANA ZIBETTI FRANCIO, 

LUCIANE FRANCIO GARAFFA, GILVAN JOSÉ GARAFFA, RAFAELE 

FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:12473-A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, MILTON LAURO SCHMIDT - OAB:11.612/MS

 INTIMAÇÃO do autor para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 dias, acerca da petição juntada as fls. 165/167.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 19893 Nr: 74-15.2004.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO DAMIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MAYRA DE OLIVEIRA - OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A

 Tendo em vista que a sentença de fls. 125/126 transitou em julgado 

conforme a certidão de fl. 135, impulsiono os presentes autos para intimar 

o interessado para requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 112189 Nr: 4128-72.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA DE LIMA - OAB:OAB/MT 

20.041-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO KNOLSEISEN - 

OAB:41525

 Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 07/08/2018 às 09 horas, motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112189 Nr: 4128-72.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA DE LIMA - OAB:OAB/MT 

20.041-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO KNOLSEISEN - 

OAB:41525

 % (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do 

NCPC.Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, as partes deverão ser devidamente intimadas via DJe, na 

pessoa de seus advogados(as), para que digam quais provas pretendem 

produzir no prazo de 05 (cinco) dias, uma vez que não foi oportunizado ao 

requerido dizer quanto as suas provas.Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos.Intimem-se as 

partes desta decisão via DJe, na pessoa do advogado(a).Cumpra-se 

expedindo o necessário, com a urgência devida, uma vez que se trata de 

feito incluindo na meta 2 da CGJ/TJMT.Sorriso/MT, 22 de maio de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 112189 Nr: 4128-72.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA DE LIMA - OAB:OAB/MT 

20.041-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO KNOLSEISEN - 

OAB:41525

 Autos n° 4128-72.2014.811.0040 – Código Apolo: 112189.

 Vistos etc.

 Considerando o teor da certidão encartada à fl. 63, REDESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de maio de 2016, às 

13h30min.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 10 de março de 2016.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 143839 Nr: 734-86.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO TREVISOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATINA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:240943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, e etc.

Considerando que os autos retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se a parte autora para recolher às custas 

e taxas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 32568 Nr: 1749-42.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMAR CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICLEIA APARECIDA RODRIGUES 

WERPARCHOWSKI, EDSON TADEU RODRIGUES, TIAGO KAZUO 

RODRIGUES WERPACHOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIA MIQUELIN BERTAN 

- OAB:7249, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 INTIMAÇÃO do autor para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 17024 Nr: 1202-07.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARNALDO DAMIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MAYRA DE OLIVEIRA - OAB:7.052-B

 Vistos, e etc.

Intime-se a exequente para apresentar cálculo atualizado do débito, em 

conformidade com os parâmetros da decisão proferida nos embargos à 

execução, no prazo de 15 dias.

Intime-se, ainda, para apresentar inteiro teor atualizada do imóvel indicado 

à fl. 118, para que a penhora possa ser feita mediante termo nos autos, 
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nos termos do art. 834, do CPC.

Consigne-se que o registro da penhora, após efetivada, é ônus do próprio 

exequente, nos termos art. 844 do CPC

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, restará o processo suspenso 

e arquivado com baixa no relatório estatístico e sem baixa na distribuição.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002397-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLEZIO DOMINGOS GASPERIN (REQUERIDO)

LUIZ MORO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos, que em virtude da Portaria 724/2018 DGTJ - PRES, redesignei a 

sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO para o dia 13 de julho de 2018, às 

15 horas, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. 

SORRISO, 30 de maio de 2018. DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ 

Analista Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005000-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. (AUTOR)

Z. D. O. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. M. K. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, e em cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 16 

de JANEIRO de 2018, às 17 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 30 de maio de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Analista Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001978-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GOMES DA SILVA OAB - MT23208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. C. S. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, e em cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 20 

de JULHO de 2018, às 16 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 30 de maio de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Analista Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 122243 Nr: 755-96.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILO POZZOBON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - 

OAB:23.412, LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139, NILSON 

JACOB FERREIRA - OAB:9845, RODRIGO FELIX CABRAL - OAB:15576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BENETTI TIMM - 

OAB:170.628A, RAFAEL BICCA - OAB:44.096

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

o fim de confirmar a liminar de fls. 41/43 e CONDENAR a parte requerida 

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A ao pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de danos morais, devidos em favor do autor, 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54, STJ), e correção monetária pelo índice INPC, a partir desta 

data (Súmula 362, STJ).Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os 

últimos arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado esta sentença, e nada mais sendo requerido no 

prazo de 15 dias, arquive-se.Havendo recurso, intime-se a parte contrária 

para apresentação de suas contrarrazões e, na sequência, remetam-se 

os autos à instância superior, na forma do art. 1.010, § 3º, do 

NCPC.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 109445 Nr: 10088-09.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON LUIZ IZEPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais) a parte requerente, referentes à 

indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo 

INPC a partir do evento danoso (Súmula 580 do STJ), descontados 

eventuais valores recebidos administrativamente.CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, o qual FIXO em 10% sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, §2º do CPC.Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Lado 

outro, havendo recurso de apelação, intime-se a parte contrária para 

apresentação de contrarrazões, com posterior remessa à instância 

superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do NCPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 113618 Nr: 5272-81.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVIR TADEU ROSSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para 

CONDENAR o requerido na obrigação de entregar o CRV - Certificado de 

Registro de Veículo, do caminhão M. Benz LK 1513, ano/modelo 1980, 
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placa HQH-1560 (fls. 14), devidamente assinado e com firma reconhecida 

em cartório ao autor, no prazo de 10 (dez) dias, no termos do artigo 498, 

do CPC. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual Código de 

Processo Civil.CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas, 

despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, suspendendo a exigibilidade 

da cobrança por se tratar de defesa patrocinada por curadoria especial 

decorrente de citação ficta.Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.Havendo recurso, intime-se a 

parte contrária para apresentação de suas contrarrazões e, na 

sequência, remetam-se os autos à instância superior, na forma do art. 

1.010, § 3º, do NCPC, Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 89420 Nr: 1008-89.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, BLDNF, ANTONIA GEANE DO NASCIMENTO FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDERSON ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:Defensor Públ.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1- Considerando o depoimento pessoal da representante legal do 

requerente (fls. 73/77), OFICIEM-SE a Secretaria Estadual de 

Administração Penitenciária e a Secretaria Estadual de Justiça e Direitos 

Humanos, solicitando informações acerca do recolhimento do requerido.

2- Em caso positivo, EXPEÇA-SE carta precatória para intimação do 

requerido, devendo o oficial de justiça indagar se ele reconhece 

espontaneamente a paternidade do autor Bryan Lucas do Nascimento 

Feitosa ou se deseja ser submetido ao exame de DNA.

3- Não se encontrando preso o requerido, e considerando sua citação por 

edital, INTIME-SE a parte autora para apresentar o endereço de sua avó 

paterna, Alvacelia Alves Germano.

 4- Com o endereço, EXPEÇA-SE carta precatória para a intimação da avó 

paterna, devendo o oficial de justiça indagar se ela reconhece se o 

requerido é pai do autor Bryan Lucas do Nascimento Feitosa ou se deseja 

ser submetida ao exame de DNA para a comprovação da paternidade.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 114007 Nr: 5555-07.2014.811.0040

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRANS NORTE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR CARLOS RUGINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/SP, 

MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - OAB:13462/MT

 Posto isso, e sem maiores delongas, JULGO PROCEDENTE o pedido de 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, tão somente para confirmar a decisão liminar 

de fls. 36.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual Código de 

Processo Civil.Condeno a requerida em custas e despesas processuais, 

bem como em honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 2.000,00, 

com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe.Lado outro, havendo recurso de apelação, intime-se a parte 

contrária para apresentação de contrarrazões, com posterior remessa à 

instância superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do NCPC.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 119384 Nr: 10188-61.2014.811.0040

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA DAROIT LTDA, VALDIR DAROIT, 

IVONE BEDIN DAROIT, ELPIDIO DAROIT, LEILA CLEMENTINA SINIGAGLIA 

DAROIT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:261030/SP, MARIANA CRISTINA CORRÊA DE ANDRADE - OAB:MT 

15.549-O

 Posto isso, e sem maiores delongas, JULGO PROCEDENTE o pedido de 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, determinando que a parte requerida 

apresente todos os documentos mencionados na inicial, no prazo de 30 

dias, sob pena de busca e apreensão.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual 

Código de Processo Civil.Condeno a requerida em custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo no valor de 

R$ 2.000,00, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC. Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.Lado outro, havendo recurso de apelação, intime-se a 

parte contrária para apresentação de contrarrazões, com posterior 

remessa à instância superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 10748 Nr: 2529-89.2000.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO, NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASWEY S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B

 Vistos.

Defiro o requerido às fls. 610/611, DESIGNE-SE audiência de conciliação 

e/ou sessão de mediação junto ao CEJUSC local. Após, INTIME-SE a parte 

autora para comparecimento ao ato, consignando-se as advertências 

legais e a necessidade de se fazer acompanhar por seu 

advogado/defensor (art. 334, §§ 3°/8°/9°, NCPC).

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52322 Nr: 2839-80.2009.811.0040

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DILCEU DA SILVA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS - OAB:10382, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em análise aos documentos carreados aos autos, verifica-se que a 

autora é viúva do de cujus, o qual faleceu em 29/07/2007, sendo a 

requerente genitora do herdeiro Eduardo Costa Amaral (fls. 91/95).No 

mais, conforme documentos de fl.s 91/95, não existem outros 

dependentes habilitados ativos cadastrados perante a Previdência Própria 

dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, restando afastada a 

exigência contida no art. 6º do Decreto 85.845/81, pelo que fica autorizado 

a imediata transferência da verba em conta poupança do herdeiro do de 

cujus.Sendo assim, e em consonância com o parecer ministerial de fls. 

103/105, DEFIRO a expedição do alvará judicial, AUTORIZANDO a 

transferência dos valores descritos na certidão de fls. 81 para conta 

poupança a ser aberta em nome do herdeiro EDUARDO COSTA AMARAL, 

consignando ainda que qualquer movimentação na poupança dependerá 

de autorização judicial, ouvido o MPE.Após o trânsito em julgado, 

EXPEÇA-SE o necessário para a transferência dos valores para conta 

poupança em nome do herdeiro. Após, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.Lado outro, havendo recurso de apelação, intime-se a 
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parte contrária para apresentação de contrarrazões, com posterior 

remessa à instância superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100159 Nr: 2882-75.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE PEREIRA BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUE - 

OAB:228603/SP, LUZIA ANGELICA A. GONÇALVES - OAB:9.802-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 54.678,61 

(cinquenta e quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e um 

centavos), atualizados com correção monetária desde o ajuizamento da 

ação e juros de 1% ao mês desde a citação.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

487, I do atual Código de Processo Civil.Nos termos do art. 86 do CPC, 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação (art. 85, §2º, CPC).Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe.Lado outro, havendo recurso de apelação, intime-se a parte 

contrária para apresentação de contrarrazões, com posterior remessa à 

instância superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do NCPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 127353 Nr: 3850-37.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNORTE CONSTRUTORA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDER VALDO PERUZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RENATO LUIS RONCON - OAB:11465

 Vistos.

 Após o cumprimento do despacho no feito em apenso, com a 

regularização dos autos, voltem conclusos para saneamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 133184 Nr: 6934-46.2015.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDER VALDO PERUZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNORTE CONSTRUTORA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RENATO LUIS RONCON - OAB:11465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE LOCATELLI - 

OAB:17381/O, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 VISTOS.

Nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, REMETAM-SE os autos ao E. 

Tribunal de Justiça Estadual, com as nossas homenagens e anotações de 

praxe.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário, desapensando-se os autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 183456 Nr: 11237-35.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDR-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDINO FRANCO DE 

FREITAS - OAB:17.374/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIBES ALBERTO DA SILVA - 

OAB:7967/GO, Wilson Rodrigues de Freitas - OAB:12873/GO

 Vistos.

1) Considerando o petitório de fls. 34/34v, cancelo a audiência designada 

às fls. 39, devolva-se à missiva a origem, registrando-se as homenagens 

de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103349 Nr: 6357-39.2013.811.0040

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUCLÉCIO LONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO PIRES ou FABICIANO PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO ZENARO - 

OAB:15.897-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN 

- OAB:9602

 Vistos.

1.) Autos com trâmite correto e regular até o momento, motivo pelo qual 

passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 357 do NCPC. As 

partes litigantes são legítimas e estão bem representadas nos autos, não 

havendo irregularidades e/ou nulidades procedimentais a serem 

corrigidas.

 2.) Ausentes preliminares, fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS as 

matérias já levantas na inicial e contestação, bem como os pontos 

sugeridos pelas partes.

 3.) Em prosseguimento ao feito, DEFIRO a produção de prova oral, 

consistente em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes 

litigantes. Para tanto, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, designando desde logo o DIA 02 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

13:30 HORAS para audiência de instrução, debates e julgamento.

 4.) Ressalto que caberá aos próprios advogados das partes intimar as 

respectivas testemunhas para comparecimento à audiência, 

independentemente de intimação judicial, consoante a regra descrita no 

art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do 

mesmo dispositivo legal. Consigno que as partes deverão comparecer 

para prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do 

art. 385, § 1º, do NCPC, determinando as suas intimações pessoais, e 

consignando-se no mandado a advertência contida no citado artigo.

5.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 120932 Nr: 9904-53.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI LANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LANZ - 

OAB:16425/MT

 Vistos.

1.) Autos com trâmite correto e regular até o momento, motivo pelo qual 

passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 357 do NCPC. As 

partes litigantes são legítimas e estão bem representadas nos autos, não 

havendo irregularidades e/ou nulidades procedimentais a serem 

corrigidas.

 2.) Ausentes preliminares, fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS as 

matérias já levantas na inicial e contestação, bem como os pontos 

sugeridos pelas partes.

 3.) Em prosseguimento ao feito, DEFIRO a produção de prova oral, 

consistente em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes 

litigantes. Para tanto, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo o prazo 
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comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, designando desde logo o DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018, 

ÀS 14:15 HORAS para audiência de instrução, debates e julgamento.

 4.) Ressalto que caberá aos próprios advogados das partes intimar as 

respectivas testemunhas para comparecimento à audiência, 

independentemente de intimação judicial, consoante a regra descrita no 

art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do 

mesmo dispositivo legal. Consigno que as partes deverão comparecer 

para prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do 

art. 385, § 1º, do NCPC, determinando as suas intimações pessoais, e 

consignando-se no mandado a advertência contida no citado artigo.

5.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 164750 Nr: 390-71.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIO PIVA, MARLENE BRUGNAROTTO PIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) A presente carta precatória já atingiu sua finalidade, conforme certidão 

de fls. 58.

2) O pedido de fls. 65 deve ser formulado ao Juízo deprecante.

3) Assim, devolva-se a missiva, com anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 120796 Nr: 9784-10.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PAULO VERGUTZ, NELIRDES 

VALDAMERI VERGUTZ, GILBERTO ALOISIO VERGUTZ, ROSELI FATIMA 

DA SILVA VERGUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Defiro o requerido às fls. 135

 2) Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103320 Nr: 6320-12.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, CLDS, DAIANE DUARTE DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Fls. 124: defiro o protesto do pronunciamento judicial, pelo valor do 

débito indicado, bem como a inclusão do nome do executado nos 

cadastros de inadimplentes. Expeça-se o necessário.

2) No mais, sobre o depósito de fls. 128, diga a parte exequente.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 85983 Nr: 5384-55.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORIANO STEFANO BOGORNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA MORAES DE LIMA - 

OAB:5943/MT

 VISTOS.

1) Em observância aos ditames preconizados pelo NCPC quanto à solução 

consensual dos conflitos, designo audiência de conciliação para o dia 

11/09/2018, às 15:00h.

2) INTIMEM-SE as partes para comparecimento, via DJe.

3) Ciência ao MPE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 105623 Nr: 8706-15.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, EPPDN, BPDN, MARILENE PEREIRA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRE PAIXAO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Sem delongas, conforme requerido às fls. 81/82, DEFIRO a expedição 

do alvará pretendido, AUTORIZANDO a requerente MARILENE PEREIRA 

FONSECA a efetuar o levantamento dos valores relativos ao saldo do 

FGTS constante do extrato de fls. 70/73.

 2. No mais, verifica-se que já fora realizado penhora online às fls. 64, pelo 

que determino intimação da parte exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 111029 Nr: 3142-21.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, DAR, TATIANA ALVES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DE MELO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Fls. 55: defiro a inclusão do nome do executado nos cadastros de 

inadimplentes. Expeça-se o necessário.

2) Após, vista ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 127637 Nr: 3990-71.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MACIEL LIMA, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDACIO PINHEIRO DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1) Diante de fls. 46/49 declaro a revelia do requerido.

2) Manifeste-se a parte autora em prosseguimento ao feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 3) Após, vista ao MPE para manifestação em igual prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini
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 Cod. Proc.: 141126 Nr: 11161-79.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR MENEGASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A - BANCO PANAMERICANO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão.

Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 110709 Nr: 2876-34.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ÁLVARO CARVALHO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, CLÁUDIA DE MARCHI - OAB:63467/RS, RICARDO JOSÉ 

DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17.486 OAB/MT

 VISTOS.

1) Em observância aos ditames preconizados pelo NCPC quanto à solução 

consensual dos conflitos, designo audiência de conciliação para o dia 

11/09/2018, às 13:30h.

2) INTIMEM-SE as partes para comparecimento, via DJe.

3) Ciência ao MPE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 105806 Nr: 8895-90.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANO CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TROPICAL COMUNICAÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Vistos.

Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão.

Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 105294 Nr: 8366-71.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSA, GSA, IRISLENE DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MENDEZ CARDINAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELY FLORES - 

OAB:129.953/SP, JANONE DA SILVA PEREIRA - OAB:7055-B/MT, 

MUNIR BOSSOE FLORES - OAB:250.507/SP

 VISTOS.

Vista ao MPE para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 132943 Nr: 6817-55.2015.811.0040

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGINO BEDIN, IVAN BEDIN, LEOCLIDES BEDIN, 

LUCIANO BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INTERESSADOS E NÃO 

IDENTIFICADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN 

- OAB:9602

 Vistos.

Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão.

Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 130423 Nr: 5553-03.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E 

INDUSTRIAL - EM LIQUIDAÇÃO COM CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PESSOAS INCERTAS E NÃO SABIDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIDIR COSTA DE OLIVEIRA - 

OAB:57.391, AUGUSTO BECKER - OAB:93.239, BRUNO FOGIATO 

LENCINA - OAB:77.809, MARCELO CARLOS ZAMPIERI - OAB:38.529, 

RODRIGO VIEGAS - OAB:60.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Considerando que o prazo requerido às fls. 191 já se esgotou, 

manifeste-se a parte autora em prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 110694 Nr: 2864-20.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gener Almada Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pineso Agro Pastoril Ltda, ITAÚ SEGUROS DE 

AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A

 Vistos.

Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão.

Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 99590 Nr: 2234-95.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, PHCDS, DENISE MARTINS CEBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO HENRIQUE CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 
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OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Vista ao MPE para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 172608 Nr: 4951-41.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO HENRIQUE CAMPOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE MARTINS CEBALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - 

OAB:9602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Vista ao MPE para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 102486 Nr: 5414-22.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELEI RODRIGUES DOS SANTOS PINTO, GSB, 

MVSB, IGSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT, BANSICREDI VIDA PREMIADA - 

SEGURADORA ICATU HARTFORD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RICARDO GERHARDT - 

OAB:16342

 Vistos.

Vista dos autos ao MPE, para manifestar-se.

Após, em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão.

Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 111774 Nr: 3748-49.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS BARP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA DIAS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) A suspensão da CNH não se insere como medida satisfativa de débito, 

pelo que indefiro o pedido de fls. 149.

2) Manifeste-se a parte autora em prosseguimento ao feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 49240 Nr: 6227-25.2008.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA LUCIA SCATOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON GABRIEL - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANE PADILHA DOS SANTOS 

- OAB:13372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1) Intime-se a inventariante na pessoa de sua advogada, para cumprir 

integralmente as determinações do r. despacho de fls. 114, no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de remoção do encargo.

2) Após, remetam-se os autos para manifestação do MPE.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 107804 Nr: 349-12.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINEIDE MARIA DIAS DE LIMA - ME, 

ROSINEIDE MARIA DIAS DE LIMA, ITAMAR FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o longo tempo decorrido desde o petitório retro, intime-se a 

parte exequente para que promova a atualização do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 136447 Nr: 8722-95.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BI&P COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEAGRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RICARDO PASSOS DE 

SOUSA - OAB:SP/165.202-A, ANDRÉ RICARDO PASSOS DE SOUZA - 

OAB:165.202-A, RALPH MELLES STICCA - OAB:236471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO JORGE DE LIMA - 

OAB:85028

 VISTOS.

Inobstante as alegações da parte exequente, entendo que não há nos 

autos prova inequívoca da sucessão empresarial fraudulenta da 

executada pela empresa Alpha Commodities S/A. A propósito:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

CONVOLADA EM FALÊNCIA - DECISÃO QUE ESTENDE EFEITOS DA 

FALÊNCIA À SUCESSORA POR ATO FRAUDULENTO - IRRESIGNAÇÃO 

RECURSAL - EMPRESA QUE ATUA NO MESMO RAMO E LOCAL - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUCESSÃO EMPRESARIAL - 

PRESUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PROVA 

INEQUÍVOCA, A EXEMPLO DE REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL E 

PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA - RECURSO IMPROVIDO. A ocupação do 

mesmo imóvel onde outro comerciante desenvolvia negócio semelhante, 

por si só, não gera presunção da ocorrência de sucessão empresarial. A 

sucessão empresarial não pode ser presumida e não comporta meras 

alegações, antes necessário a prova inequívoca de sua ocorrência, a 

exemplo de registro na Junta Comercial e publicidade na imprensa, bem 

como aquisição do fundo de comércio da sucedida, compreendendo a 

instalação, utensílios e mercadorias. Não sendo cabalmente comprovada a 

sucessão, não há que se estender os efeitos da falência à suposta 

empresa sucessora" (TJMT, AI 52587/2015, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 11/03/2016).

Destaco, ainda, que além do exquente não ter comprovado o trânsito em 

julgado da sentença de fls. 259/261, não foram juntados aos autos 

nenhum dos documentos citados no referido decisum.

Diante disto, INDEFIRO o pedido de reconhecimento da sucessão 

empresarial fraudulenta e, por consequência, todos os pedidos relativos à 

empresa Alpha Commodities S/A.

No mais, considerando todos os endereços da empresa executada 

descritos às fls. 270, INDEFIRO, por ora, o pedido de citação por edital e 

DETERMINO a expedição de cartas precatórias para a citação da 

executada nos endereços de suas filiais.

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 186303 Nr: 1877-42.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIAN CETOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERNO SCHIRIMBERCK, NÉLIO SCHIRIMBERCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON PAULO COLOMBO - 

OAB:28.342/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de fl. 11, requerendo o que entender de direito, no prazo de cinco 

dias. INFORMO QUE, NÃO HAVENDO MANIFESTAÇÃO, FICANDO A 

DEPRECATA PARALISADA POR MAIS DE 30 DIAS, SERÁ DEVOLVIDA 

INDEPENDENTE DE CUMPRIMENTO, NOS TERMOS DA CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 139588 Nr: 10448-07.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BI&P COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEAGRO AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RICARDO PASSOS DE 

SOUSA - OAB:SP/165.202-A, RALPH MELLES STICCA - OAB:236471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Inobstante as alegações da parte exequente, entendo que não há nos 

autos prova inequívoca da sucessão empresarial fraudulenta da 

executada pela empresa Alpha Commodities S/A. A propósito:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

CONVOLADA EM FALÊNCIA - DECISÃO QUE ESTENDE EFEITOS DA 

FALÊNCIA À SUCESSORA POR ATO FRAUDULENTO - IRRESIGNAÇÃO 

RECURSAL - EMPRESA QUE ATUA NO MESMO RAMO E LOCAL - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUCESSÃO EMPRESARIAL - 

PRESUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PROVA 

INEQUÍVOCA, A EXEMPLO DE REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL E 

PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA - RECURSO IMPROVIDO. A ocupação do 

mesmo imóvel onde outro comerciante desenvolvia negócio semelhante, 

por si só, não gera presunção da ocorrência de sucessão empresarial. A 

sucessão empresarial não pode ser presumida e não comporta meras 

alegações, antes necessário a prova inequívoca de sua ocorrência, a 

exemplo de registro na Junta Comercial e publicidade na imprensa, bem 

como aquisição do fundo de comércio da sucedida, compreendendo a 

instalação, utensílios e mercadorias. Não sendo cabalmente comprovada a 

sucessão, não há que se estender os efeitos da falência à suposta 

empresa sucessora" (TJMT, AI 52587/2015, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 11/03/2016).

Destaco, ainda, que além do exquente não ter comprovado o trânsito em 

julgado da sentença de fls. 239/242, não foram juntados aos autos 

nenhum dos documentos citados no referido decisum.

Diante disto, INDEFIRO o pedido de reconhecimento da sucessão 

empresarial fraudulenta e, por consequência, todos os pedidos relativos à 

empresa Alpha Commodities S/A.

No mais, considerando todos os endereços da empresa executada 

descritos às fls. 250-verso, INDEFIRO, por ora, o pedido de citação por 

edital e DETERMINO a expedição de cartas precatórias para a citação da 

executada nos endereços de suas filiais.

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 111776 Nr: 3750-19.2014.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Brusque do Xingu Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO MANUTENÇÃO DE SILOS E 

SECADORES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCI RIBEIRO - OAB:4314-A, 

FABIANI ROCHA GUEDES - OAB:16.557 SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA JUNTADO 

AOS AUTOS (FL38). REQIERENDO O QUE DE DIREITO, NO PRAZO DE 05 

DIAS. INFORMO QUE, NÃO HAVENDO MANIFESTAÇÃO, FICANDO A 

DEPRECATA PARALISADA POR MAIS DE 30 DIAS, SERÁ DEVOLVIDA 

INDEPENDENTE DE CUMPRIMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 162592 Nr: 10680-82.2016.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON RICARDO BERNO, PATRÍCIA 

VEDANA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:OAB/MT 

4061, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709-MG, WILLIAN A. 

BORTOLASSI - OAB:8410-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECIBO DE LEITURA

Código de rastreabilidade: 81120183386533

Documento: 162592 (2).pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3.ª VARA - SORRISO ( CLEUSA TEREZINHA 

DA SILVA )

Destinatário: SECRETARIA DA 6ª VARA - LUCAS DO RIO VERDE (TJMT)

Lido Por: CRISTINA VARGAS REIS

Data de Envio: 22/05/2018 16:34:28

Data Leitura: 23/05/2018 16:10:23

Assunto: Ofício nº 459/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 110881 Nr: 3023-60.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS 

RECORDANDO OS PAGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B, 

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - OAB:17201-MT, WESLEY 

FRANCISCO LINS FARIA - OAB:13.126-B/MT

 Ante todo o exposto, resolvo o mérito da presente demanda, na forma do 

artigo 487, inciso I, do NCPC, e JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, 

assim o fazendo para: (1) CONDENAR a parte requerida CENTRO DE 

TRADIÇÕES GAÚCHAS DE SORRISO – CTG “Recordando os Pagos” – na 

obrigação de fazer consistente em adequar as vagas de seu 

estacionamento reservadas a idosos e pessoas com deficiência ao 

regramento normativo contido no art. 41 da Lei 10.741/03 c.c. Resolução 

303/08 do CONTRAN, e no art. 7º da Lei 10.098/00 c.c. Decreto 5.296/04, 

respectivamente, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 

100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa.(2) CONDENAR a parte 

requerida CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS DE SORRISO – CTG 

“Recordando os Pagos” ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (DEZ 

MIL REAIS), a título de danos morais coletivos, com juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ), além de correção 

monetária pelo índice INPC, a partir desta data (Súmula 362, 

STJ).Considerando o âmbito local do dano causado, consigno que a 

quantia deverá ser depositada junto ao Fundo Municipal dos Direitos do 

Idoso, ou, à sua falta, ao fundo nacional dos direitos difusos, previsto no 

art. 13 da Lei 7.347/85.Condeno, ainda, a parte requerida em custas e 

despesas processuais. Transitada em julgado esta sentença, e nada mais 

sendo requerido no prazo de 15 dias, arquive-se.Lado outro, havendo 

recurso de apelação, intime-se a parte contrária para apresentação de 

contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos à instância superior, 

na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini
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 Cod. Proc.: 120391 Nr: 10346-19.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE DE FATIMA DA SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PL JUNIOR CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA - 

OAB:14834-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Inicialmente, INDEFIRO o pedido de inclusão da empresa FIAGRIL 

MERCEDES - TABAPORÃ/MT no polo passivo da presente demanda, por 

se tratar de parte ilegítima. A propósito, vejamos:

"APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO DE SUBEMPREITADA. 

PAGAMENTO. INADIMPLÊNCIA. - PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. 

RECURSO DO AUTOR. DONO DA OBRA. ANUÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. 

DÉBITO. RESPONSABILIDADE DO EMPREITEIRO. - A subempreitada ( CC , 

art. 622 ) não obriga o dono da obra perante o terceiro (subcontratado), 

mas tão somente o próprio empreiteiro. A ciência daquele, portanto, 

acerca da subcontratação mostra-se irrelevante. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO" (TJSC - Apelação Cível AC 

00510397520108240023 Capital 0051039-75.2010.8.24.0023, Data de 

publicação: 18/07/2017).

Ressalto que, nos termos do artigo 896, do Código Civil, "a 

responsabilidade solidária não se presume, decorre da lei ou do contrato", 

sendo certo que não há previsão contratual de que referida empresa teria 

qualquer responsabilidade em relação à subempreitada de mão de obra 

contratada pelo requerido.

No mais, diante do documento de fls. 63 e certidão de fls. 72, CITE-SE a 

parte requerida, por edital, na forma da lei processual vigente (artigos 

256/257, NCPC), consignando as advertências legais (artigos 335/336 e 

344, NCPC).

Decorrido o prazo do edital e o prazo de resposta, e não havendo 

manifestação da parte requerida/executada nos autos, CERTIFIQUE-SE a 

ocorrência. Nessa hipótese, nomeio a Defensoria Pública Estadual, como 

curador especial, na forma do artigo 72, inciso II, do NCPC, 

concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal para apresentação de 

resposta.

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 87053 Nr: 6534-71.2011.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE OLMIR GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA GRANDO - ESPOLIO, OLIVIO 

VITORIO GRANDO - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, REJEITO a impugnação de fls. 103/107.Resta 

prejudicada à análise do pedido fls. 165/169, conforme se nota da 

manifestação de fls. 181/185.Dando prosseguimento ao feito e 

considerando que só a Fazenda Pública Estadual se manifestou no feito 

(fls. 117/118), certifique-se a ilustre gestora acerca da intimação das 

Fazendas Públicas Federal e Municipal, intimando-as, se for o caso.No 

mais, verifico que não foi juntada aos autos a certidão negativa da 

Fazenda Pública Federal relativa à inventariada Antônia Grando. Desde 

modo, DETERMINO a intimação do inventariante para, no prazo de 20 

(vinte) dias, juntar aos autos referida certidão, bem como comprovar o 

recolhimento do ITCD, na forma descrita na manifestação da 

Procuradoria-Geral do Estado (fls. 117/118).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 81731 Nr: 585-66.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON MARCHIORO, FERNANDO LUIZ 

MARCHIORO, SONILDE MACHADO DE LIMA MARCHIORO, JULIANO JORGE 

AGOSTINHO, NEILA SILVEIRA DE SOUZA MARCHIORO, MARCOS 

ROBERTO CAVICHIOLI, CASSIA LYNE SAMOGIM CAVICHIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER SANSO SAGAIS - 

OAB:23348/0, ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 546-A-MT, 

JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT, VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - OAB:13113/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 833, inciso IV, do CPC, DEFIRO o 

postulado de fls. 132/134 e DETERMINO o desbloqueio dos valores 

bloqueados das contas da executada Cássia Lyne Samogim Cavichioli (fls. 

129), devendo a Sra. Gestora providenciar o necessários para transferir 

os montantes (R$ 2.521,01) para a conta bancária de fls. 137.Dando 

prosseguimento à execução, DEFIRO o pedido da parte exequente e 

DETERMINO a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome dos executados, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, deverá a parte exequente ser intimada a 

indicar a localização do bem, a fim de possibilitar a conclusão da 

penhora.Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização 

de bens penhoráveis, desde já, DETERMINO consulta na Receita Federal, a 

fim de se buscar cópia das últimas três declarações de imposto de renda 

dos executados, com a resposta, deverá ser intimada a parte exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento.Ressalto que, frustrada as diligências 

anteriores, determino a intimação da parte exequente, para indiciar bens 

em nome da parte executada, no prazo de 05 (cinco) dias; não indicando, 

arquive-se provisoriamente o feito, por prazo não inferior a 05 (anos) 

anos, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, o qual 

deve retratar apenas o conjunto de feitos que estejam a demandar 

providência judicial imediata.Desde já, DEFIRO o pedido constante de item 

3, III, de fls. 170 e DETERMINO a expedição de alvará judicial para 

transferência dos valores bloqueados às fls. 117/119 (R$9.104,61) e 

valores não impugnado de fls. 127/131 (R$637,73).INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 83694 Nr: 2786-31.2011.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO CAVICHIOLI, CASSIA LYNE 

SAMOGIM CAVICHIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE QUEIROZ LINHARES 

- OAB:9088-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 VISTOS.

Evitando o risco de decisões conflitantes, aguarde-se o decurso do prazo 

concedido nos autos apensos (Código 83690). Após, conclusos para 

sentença conjunta.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 83690 Nr: 2782-91.2011.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO LUIZ MARCHIORO, NEILA SILVEIRA DE 

SOUZA MARCHIORO, JULIANO JORGE AGOSTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Diante da ausência das partes e seus patronos, declaro preclusa a 

produção da prova oral, concedendo prazo sucessivo de 10 (dez) dias 

para cada parte apresentearem alegações finais, tornando os autos 

conclusos na sequencia para prolação de sentença.

2- Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 96508 Nr: 8470-97.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO DEMEIS, CLÁUDIA ARIANE BOGO 

DEMEIS, MARINGÁ PRODUTORA DE SEMENTES AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT

 Vistos.

1) Diante da manifestação e documentação de fls. 358/365, verifica-se 

que os honorários foram apresentados dentro da razoabilidade, razão 

pela qual homologo a proposta, determinando a intimação da parte 

executada para recolhimento do valor no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de preclusão da prova, mantendo-se inalteradas as demais 

determinações do r. despacho de fls. 337/338.

2) Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 99305 Nr: 1921-37.2013.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO DEMEIS, CLÁUDIA ARIANE BOGO DEMEIS, 

MARINGÁ PRODUTORA DE SEMENTES AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições do art. 95 

CNGC (Provimento 41/2016/CGJ).

2- Defiro a juntada de petição da parte embargante, concedendo o prazo 

de 15 (quinze) dias para a parte embargada manifestar-se.

3- No mais, cumpra-se a integralidade da decisão retro.

4- No demais saem os presentes intimados. Expediente necessário. 

Cumpra-se com celeridade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95402 Nr: 7259-26.2012.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIO DAL MOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA MARAGOGIPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIZ CARLOS 

BRANCO - OAB:32671/RS, TIAGO PRETTO - OAB:53468/RS

 Vistos.

1) Os Embargos à Execução constituem ação autônoma para defesa do 

devedor quanto à cobrança efetuada no feito executivo principal, com 

matérias elencadas no art. 917 do CPC. Neste diapasão, é incabível a 

ampliação do polo passivo para inclusão de terceiras pessoas estranhas 

ao título executivo, pelo o que INDEFIRO o pedido de “denunciação à 

lide/chamamento ao processo” do terceiro Márcio Grison, sem prejuízo da 

possibilidade de sua oitiva como testemunha.

2) Mantenho a audiência designada às fls. 115, tendo em vista a 

possibilidade de a parte embargante apresentar testemunhas para o ato.

3) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95401 Nr: 7258-41.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA MARAGOGIPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO DAL MOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIZ CARLOS BRANCO 

- OAB:32671/RS, TIAGO PRETTO - OAB:53468/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A impugnação de decisões judiciais deve ser formulada pela via recursal 

adequada, não existindo no ordenamento jurídico a figura do pedido de 

reconsideração, razão pela qual mantenho a decisão de fls. 149/151, 

pelos seus próprios fundamentos.

Prossiga-se o feito nos seus ulteriores termos, na forma da decisão 

anterior.

Às providências, cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002783-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SELMIRA LAGEMANN FREDRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002783-15.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

SELMIRA LAGEMANN FREDRICH REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO VISTOS. 1.) RECEBO a 

inicial, eis que presentes os requisitos dos artigos 319/320 do Código de 

Processo Civil. 2.) DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte 

autora (art. 99, § 3º, NCPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser 

revogada no curso do processo, caso reste evidenciado que reúna 

condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais. 

DEFIRO, ainda, o benefício de prioridade de tramitação do feito. 3.) Em 

linhas gerais, pleiteia a parte autora, em sede liminar, a concessão de 

tutela de urgência para compelir a requerida a custear tratamento 

domiciliar “HOME CARE”, em razão das enfermidades que a acometem, 

sustentando tratar-se de medida recomendada pelo médico especialista do 

caso, sob o argumento de que a manutenção em ambiente hospitalar pode 

agravar o risco à saúde. 4.) Com efeito, dispõe o artigo 300, “caput”, do 

Código de Processo Civil, que “a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, 

sendo certo que tal medida só é possível quando não houver perigo de 

irreversibilidade da decisão (art. 300, § 3º). Em suma: é necessário 

demonstrar o “fumus boni juris” (probabilidade do direito alegado) e o 

“periculum in mora” (perigo de dano irreparável). 5.) Pois bem. 6.) Em 

análise aos documentos que instruem a inicial, nota-se que a parte autora 

é conveniada ao plano de saúde da requerida, sendo portadora de doença 

pulmonar obstrutiva crônica, e estando atualmente internada em hospital 

particular do município de Sorriso/MT. Igualmente, os relatórios médicos 

emitidos pela médica pneumologista Dra. Simone G. Oliveira – CRM/MT 

5049 recomendam o tratamento domiciliar “home care” à parte autora com 

fisioterapia respiratória e motora e oxigênio domiciliar, além de 

acompanhamento médico periódico. 7.) De igual forma, há nos autos 

comprovação documental de negativa de cobertura por parte da empresa 

requerida, ao argumento de ausência de previsão contratual para o 

método terapêutico. 8.) Partindo-se de tais premissas, em juízo de 

cognição sumária, entendo preenchidos os requisitos para a concessão 

da medida liminar. É possível verificar que o quadro de saúde da parte 

autora é grave, o que evidencia a urgência do caso, mormente por se 

tratar a vida e a saúde de direitos constitucionalmente assegurados ao 

cidadão. Havendo indicativo de que a manutenção da paciente em 

ambiente hospitalar pode agravar-lhe o risco, o deferimento da tutela de 

urgência é medida que se impõe. 9.) Destaco que, conforme jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça, as operadoras de planos de saúde podem 

estabelecer as doenças que terão cobertura securitária específica, mas 

não podem restringir a modalidade de tratamento a ser ministrado ao 

paciente, sendo que o tratamento domiciliar “home care” constitui 

desdobramento próprio do atendimento hospitalar contratualmente 

previsto. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 
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SERVIÇO DE HOME CARE. COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. DANO 

MORAL. 1 - Polêmica em torna da cobertura por plano de saúde do serviço 

de "home care" para paciente portador de doença pulmonar obstrutiva 

crônica. 2 - O serviço de "home care" (tratamento domiciliar) constitui 

desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não 

pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. 3- Na dúvida, a 

interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da 

forma mais favorável ao consumidor . Inteligência do enunciado normativo 

do art. 47 do CDC. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema. 4- 

Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem 

contratação específica, o serviço de internação domiciliar (home care) 

pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que 

observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a 

concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas 

hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo 

diário em hospital. 5 - Dano moral reconhecido pelas instâncias de origem. 

Súmula 07/STJ. (STJ - REsp: 1378707 RJ 2013/0099511-2, Relator: Min. 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/05/2015, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2015). APELAÇÕES 

CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE UNIMED – 

HOME CARE - NEGATIVA DE COBERTURA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA UNIMED 

CUIABÁ – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO CONTRATUAL PARA 

O PROCEDIMENTO – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – DIREITO FUNDAMENTAL 

- PROTEÇÃO À VIDA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Na esteira do entendimento 

jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a fornecer assistência 

domiciliar necessária quando assumem contratualmente a cobertura para 

atendimento hospitalar, por ser aquela uma extensão do tratamento 

acobertado, ainda mais considerando a recomendação médica, aliado ao 

direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, de modo que a 

recusa no atendimento mostra-se indevida. (TJMT, Ag 14603/2018, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018). 10.) 

Ante ao exposto, preenchidos os requisitos legais do art. 300 do NCPC, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte requerida 

UNIMED NORTE DO MATO GROSSO forneça à autora SELMIRA 

LAGEMANN FREDRICH, no prazo de 30 dias, tratamento domiciliar “home 

care”, com fisioterapia respiratória e motora, oxigênio domiciliar, cuidados 

de enfermagem, além de acompanhamento médico periódico, nos exatos 

limites indicados pela médica assistente Dra. Simone G. Oliveira – CRM/MT 

5049, com anuência da paciente, e desde que o custo diário do 

atendimento domiciliar não supere aquele gasto na unidade hospitalar. 11.) 

Em razão da natureza da causa e da qualidade e estado de saúde da 

parte autora, dispenso a realização de sessão de mediação e/ou 

conciliação judicial. Em prosseguimento, CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação no prazo legal, consignando-se as 

advertências legais. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003456-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA DE ARRUDA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002139-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MOREIRA ADAMI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA OAB - MT0019535A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000437-62.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DILO DUTEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 19/06/2018 às 11h00min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames, laudos e 

tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001786-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003063-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA LUANA CARVALHO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002850-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DESTILARIA BURITI LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002850-77.2018.8.11.0040. AUTOR: 

DESTILARIA BURITI LTDA. RÉU: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS 

NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO JUDICIAL 

ORDINÁRIA, proposta por DESTILARIA BURITI LTDA, em face da AGÊNCIA 

NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, na 

qual requer, liminarmente, autorização para que proceda com a venda do 

etanol combustível diretamente aos postos revendedores deste município 

e da região, determinando que a requerida se abstenha de aplicar 

qualquer penalidade e/ou sanção administrativa à autora. É o relatório. 

Decido. Analisando o presente feito, constato que a competência para 

julgamento do feito é da Justiça Federal. Resta cristalizada no enunciado 

da Súmula nº 150/STJ a orientação de que a Justiça Federal é competente 

para verificar a existência de eventual interesse jurídico no processo em 

que a União é parte, nos seguintes termos: "COMPETE A JUSTIÇA 

FEDERAL DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO QUE 

JUSTIFIQUE A PRESENÇA, NO PROCESSO, DA UNIÃO, SUAS 

AUTARQUIAS OU EMPRESAS PUBLICAS.". Ademais, a Constituição 
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Federal assim determina: “Art. 109. Aos juízes federais compete 

processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica 

(grifei) ou empresa pública federal forem interessadas na condição de 

autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de 

acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do 

Trabalho”; É evidente, portanto, que a competência para processar e julgar 

a presente demanda, prevista pela Constituição Federal, é da Justiça 

Federal, eis que a Agência Nacional do Petróleo – ANP foi instituída pela 

Lei n. 9.478/97, como entidade integrante da Administração Federal 

indireta, submetida ao regime autárquico especial. No mais, segundo 

jurisprudência do STJ, as autarquias federais devem ser demandadas no 

foro de sua sede ou naquele em que se acha a agência ou sucursal em 

cujo âmbito de competência ocorreram os fatos que geraram a lide, sendo 

que, tendo a parte autora indicado como sede a cidade do Rio de 

Janeiro/RJ, deve a ação ser julgada na justiça federal daquela localidade. 

Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ART. 

100, IV, "A", DO CPC. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS). FIXAÇÃO 

DA COMPETÊNCIA NO FORO DO LUGAR EM QUE OCORREU O FATO QUE 

DEU ORIGEM À DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA 

AUTARQUIA FEDERAL NO ESTADO DA FEDERAÇÃO EM QUE FOI 

PROPOSTA A DEMANDA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NO LUGAR EM 

QUE SEDIADA A SEDE DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA. 1. As 

autarquias federais podem ser demandadas no foro de sua sede ou 

naquele em que se acha a agência ou sucursal em cujo âmbito de 

competência ocorreram os fatos que geraram a lide desde que o litígio não 

envolva obrigação contratual. 2. Não possuindo a autarquia demandada 

sucursal no Estado em que proposta a demanda, deve incidir à espécie o 

disposto no artigo 100, inciso IV, "a", do CPC, de modo que deve a ação 

principal ser julgada na circunscrição judiciária em que se encontra 

localizada a respectiva sede. 3. Recurso especial provido”. (STJ. 2ª T. 

REsp 624.264/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, J. 06.02.2007, DJ 

27.02.2007, p. 242) Sendo assim, com suporte no acima exposto 

reconheço a incompetência deste juízo, e DECLINO a competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação e 

determino a remessa deste processo, para a Sede da Justiça Federal do 

Rio de Janeiro/RJ, com as respectivas baixas e cautelas de estilo. 

Preclusa a via recursal, remetam-se os autos, com as anotações de estilo. 

Intime-se. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002850-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DESTILARIA BURITI LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS 

(RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002850-77.2018.8.11.0040. AUTOR: 

DESTILARIA BURITI LTDA. RÉU: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS 

NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO JUDICIAL 

ORDINÁRIA, proposta por DESTILARIA BURITI LTDA, em face da AGÊNCIA 

NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, na 

qual requer, liminarmente, autorização para que proceda com a venda do 

etanol combustível diretamente aos postos revendedores deste município 

e da região, determinando que a requerida se abstenha de aplicar 

qualquer penalidade e/ou sanção administrativa à autora. É o relatório. 

Decido. Analisando o presente feito, constato que a competência para 

julgamento do feito é da Justiça Federal. Resta cristalizada no enunciado 

da Súmula nº 150/STJ a orientação de que a Justiça Federal é competente 

para verificar a existência de eventual interesse jurídico no processo em 

que a União é parte, nos seguintes termos: "COMPETE A JUSTIÇA 

FEDERAL DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO QUE 

JUSTIFIQUE A PRESENÇA, NO PROCESSO, DA UNIÃO, SUAS 

AUTARQUIAS OU EMPRESAS PUBLICAS.". Ademais, a Constituição 

Federal assim determina: “Art. 109. Aos juízes federais compete 

processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica 

(grifei) ou empresa pública federal forem interessadas na condição de 

autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de 

acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do 

Trabalho”; É evidente, portanto, que a competência para processar e julgar 

a presente demanda, prevista pela Constituição Federal, é da Justiça 

Federal, eis que a Agência Nacional do Petróleo – ANP foi instituída pela 

Lei n. 9.478/97, como entidade integrante da Administração Federal 

indireta, submetida ao regime autárquico especial. No mais, segundo 

jurisprudência do STJ, as autarquias federais devem ser demandadas no 

foro de sua sede ou naquele em que se acha a agência ou sucursal em 

cujo âmbito de competência ocorreram os fatos que geraram a lide, sendo 

que, tendo a parte autora indicado como sede a cidade do Rio de 

Janeiro/RJ, deve a ação ser julgada na justiça federal daquela localidade. 

Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ART. 

100, IV, "A", DO CPC. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS). FIXAÇÃO 

DA COMPETÊNCIA NO FORO DO LUGAR EM QUE OCORREU O FATO QUE 

DEU ORIGEM À DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA 

AUTARQUIA FEDERAL NO ESTADO DA FEDERAÇÃO EM QUE FOI 

PROPOSTA A DEMANDA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NO LUGAR EM 

QUE SEDIADA A SEDE DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA. 1. As 

autarquias federais podem ser demandadas no foro de sua sede ou 

naquele em que se acha a agência ou sucursal em cujo âmbito de 

competência ocorreram os fatos que geraram a lide desde que o litígio não 

envolva obrigação contratual. 2. Não possuindo a autarquia demandada 

sucursal no Estado em que proposta a demanda, deve incidir à espécie o 

disposto no artigo 100, inciso IV, "a", do CPC, de modo que deve a ação 

principal ser julgada na circunscrição judiciária em que se encontra 

localizada a respectiva sede. 3. Recurso especial provido”. (STJ. 2ª T. 

REsp 624.264/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, J. 06.02.2007, DJ 

27.02.2007, p. 242) Sendo assim, com suporte no acima exposto 

reconheço a incompetência deste juízo, e DECLINO a competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação e 

determino a remessa deste processo, para a Sede da Justiça Federal do 

Rio de Janeiro/RJ, com as respectivas baixas e cautelas de estilo. 

Preclusa a via recursal, remetam-se os autos, com as anotações de estilo. 

Intime-se. Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE NOEMI SEHN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 11 de JULHO de 2018, às 08:00 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000785-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR LUIZ KARKLE (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 11 de JULHO de 2018, às 08:10 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.
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Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000786-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN CARLOS SANTI (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 11 de JULHO de 2018, às 08:20 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000787-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR LUIZ DE CASTRO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 11 de JULHO de 2018, às 08:30 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000788-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 11 de JULHO de 2018, às 08:40 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA JARCZEWSKI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (REQUERIDO)

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 11 de JULHO de 2018, às 09:10 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003425-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO PRECEGUEIRO IVO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 11 de JULHO de 2018, às 09:20 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000813-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

Reclamante para, no prazo de 05 dias, informar o endereço atualizado da 

parte reclamada (J JR Comércio e Transporte Eireli), tendo em vista que a 

correspondência retornou aos autos com o carimbo da EBCT assinalado 

em "mudou-se", conforme se vê no Id.12512505.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMARA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 11 de JULHO de 2018, às 10:30 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000828-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FRANCISCONI DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 11 de JULHO de 2018, às 10:40 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000832-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SALDANHA MADEIRA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 11 de JULHO de 2018, às 11:00 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.
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1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 171325 Nr: 4176-26.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO GUERRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.678

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO ACUSADO, DR. DENER FELIPE 

FELIZARDO E SILVA PARA QUE NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE NOS 

TERMOS DO ARTIGO 422 DO CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 90152 Nr: 1781-37.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLEDSON DE SOUZA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973

 SENTENÇA

Vistos etc.

FLEDSON DE SOUZA MELO foi denunciado com incurso nas sanções do 

art. 180, caput, do Código Penal.

Em audiência de fl. 172, o Ilustre Representante do Ministério Público 

ofereceu proposta de suspensão condicional do processo, por 02 (dois) 

anos, nos termos do Artigo 89 da Lei 9099/95, que foi aceito pelo 

acusado.

Instado, o MP se manifestou pela extinção da punibilidade ante o 

cumprimento, fl. 235.

 Compulsando detidamente os autos, é possível verificar que o acusado 

cumpriu regularmente as condições impostas na fl. 172.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de FLEDSON DE SOUZA 

MELO, nos termos do § 5º do artigo 89 da Lei 9.099/95.

Após, em nada sendo requerido, arquive-se estes autos, com as cautelas 

de estilo, após o trânsito em julgado.

Publique-se, Registre-se e Intime-se o acusado na pessoa do Advogado.

Ciência ao Representante do Ministério Público.

Intime-se o réu na figura de seu advogado constituído.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 119405 Nr: 10456-18.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO (TIAGO) GONÇALVES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/MT

 Processo nº. 10456-18.2014.811.0040.

Código nº. 119405.

P.E.P.

Vistos etc.

Autos de Execução de Pena formalmente em ordem. Guia de execução 

conforme o art. 106, Lei 7.210/84.

Primeiramente, tem-se que atualizar o cálculo de fls. 88 à nova pena, 

conforme guia definitiva de fls. 98, inclusive para fins de fixação do regime 

de cumprimento correto, vez que há indícios de que retomará o 

cumprimento da pena já no regime ABERTO.

Desde já designo a data de 15 de junho de 2018, às 13h30min, para 

audiência admonitória do reeducando.

Intime-se o reeducando e seu Ilustre Defensor e cientifique o MPE da 

audiência designada.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Sorriso - MT, em 23 de abril de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 168970 Nr: 2784-51.2017.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASSON ALVES DA SILVA, CLEVES DE 

MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONATAN GOMES DUARTE - 

OAB:71613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hermes Rosa de Moraes - 

OAB:11627

 Vistos, etc.

Com relação ao pedido de restituição, diga a defesa do acusado Cleves de 

Matos, e após ao MPE.

 Empós, conclusos.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 103328 Nr: 6331-41.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALAS NEGRETE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual contra o 

pronunciado WALAS NEGRETE SANTOS, com Sessão de Julgamento 

designada para o dia 04 de junho de 2018, às 08h30min, fls. 430/431.

O Membro Ministerial juntou documentos nas fls. 520/616, na data de 

25/05/2018 às 13h02min – em plantão judiciário.

Por sua vez, a Defesa foi cientifica via telefone acerca dos documentos 

juntados na data de 25 de maio de 2018, fl. 617.

Às fls. 618/619, fora juntada aos autos a Portaria n. 19/2018-SOR, em 

anexo, suspendendo-se os prazos processuais nesta Comarca de 

Sorriso nos dias 29 e 30 de junho de 2018.

Pois Bem. Por todo o exposto, considerando a disposição do contido no 

artigo 479, parte final, e diante da suspensão dos prazos processuais nos 

dias 29 e 30 de maio de 2018, REDESIGNO a Sessão de Julgamento para o 

dia 11 de junho de 2018, às 08h30min.

Intime-se e requisite-se o pronunciado.

Intimem-se e/ou requisitem-se as testemunhas arroladas.

Intimem-se os jurados.

Cientifiquem-se o MPE e a Defesa.

Às providências, cumpra-se expedindo-se o necessário para a realização 

da Sessão designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 183476 Nr: 11244-27.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO SOARES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Intimação do advogado do reeducando João Paulo Soares Rocha, Dr. 

CELIO REIS DE OLIVEIRA, que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste 

acerca do calculo de pena de fl. 93.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 191559 Nr: 5004-85.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREI GAZZOLA GODOI, ADEMIR PEREIRA 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDENIR BERTOLDO - 

OAB:17944/O

 .Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pela defesa do denunciado ANDREI GAZOLA GODOI.Intime-se a 

defesa técnica, caso ainda não feito, para apresentar defesa escrita, no 

prazo legal.Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e 

intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, 

intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351ss, 353ss, 362ss ou 368ss do CPP.Ciência pessoal ao membro 

do Ministério Público.Promova as intimações e requisições necessárias 

para o cumprimento do ato.Cumpra-se, providenciando-se e expedindo-se 

o necessário com celeridade.Sorriso/MT, 25 de maio de 2018.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 97422 Nr: 9447-89.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO PIOVESAN FRANCESCONI, ANDERSON 

SANTOS FRANCISCONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11.277-B

 Processo: 8326-21.2015.811.0040 (código 135722)

VISTOS/MV

Da Readequação da pauta

Destarte, considerando que este magistrado tomou posse e entrou em 

exercício nesta 2.ª Vara Criminal no dia 18/09/2017 e, considerando a 

readequação de pautas das 1.ª e 2.ª Varas Criminais e JECRIM em virtude 

da atuação de um único membro do MPE, redesigno a oralidade 

anteriormente aprazada para o dia 03/08/2017, às 15:30min para o dia 

13/06/2018, às 15:00 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 18 de outubro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142309 Nr: 1720-34.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO JOSÉ ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON WAGNER 

RODRIGUES SANTOS - OAB:226.132/SP, JOSE LIDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 Certifico e dou fé que o Banco Pan S/A juntou manifestação à fl. 129 

como autor, entretanto, os presentes autos tratam-se de cumprimento de 

sentença movida por Claudio José Alves em face do Banco Pan S/A. 

Certifico, ainda, que fora distribuída carta precatória na comarca de São 

Paulo/SP para proceder penhora, avaliação e depósito de bens da 

executada. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

cientificar os advogados da parte executada peticionantes da fl. 129 dos 

termos da presente certidão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 163796 Nr: 1170-68.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEITOR ISSAO SHIRAISHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARGILPREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA 

COMPLEMENTAR, ITAU FUNDO MULTIPATROCINADO, MOSAIC 

FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141, 

RICARDO PEREIRA DE FREITAS GUIMARÃES - OAB:OAB 158.596

 Certifico e dou fé que, conforme informação de fl. 1446, a perícia médica 

será realizada no dia 29.06.2018 (sexta-feira), às 11 horas, nas 

dependência do Fórum desta Comarca, sito à Avenida Tancredo Neves, nº 

1220-N, Jardim Mirante, nesta cidade de Tangará da Serra – MT, devendo 

o(a) periciando(a) comparecer no horário acima mencionado, 

acompanhado(a) de todos os seus exames e laudos médicos que possuir. 

Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos 

ao setor de matéria de imprensa, a fim de cientificar os advogados das 

partes da presente designação, bem como ao setor de expedição de 

documentos para intimação pessoal do(a) periciando(a).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 58059 Nr: 7520-53.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 Vistos. AGUARDE-SE o decurso do prazo de 30 dias. Após, INTIMEM-SE 

as partes para manifestarem no prazo de 15 dias. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Joisa Ferreira Santana Fumero, Assessora do Serviço 

Voluntário, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 216757 Nr: 7273-23.2016.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DE OLIVEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, 

NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859

 Vistos.

Diante do contido às fls. 159/160, INTIME-SE o Banco, pelo seu digno 

advogado, para, no prazo de 15 dias, exibir os documentos, conforme 

sentença de fls. 59/61, nos termos da liminar deferida às fls. 30/31-verso, 

sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 

37.480,00, na forma do artigo 536, § 1º, c/c o artigo 400, parágrafo único, 

ambos do CPC, sem prejuízo da multa diária aplicada às fls. 30/31-verso, 

mantida pelo acórdão de fls. 62/66-verso.

Vale dizer que, se não surtir efeito a providência anterior, poder-se-á 

recorrer à busca e apreensão.

 Ademais, INTIME-SE a parte demandada para, no prazo de 15 dias, 

promover o recolhimento das custas e da taxa judiciária, bem como as 

custas de distribuição e contadoria, conforme documento de fl. 157-verso.
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 No mais, EXPEÇA-SE alvará do valor depositado a título de honorários 

advocatícios, conforme se vê à fl. 79/79-verso, em favor da parte autora.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 165027 Nr: 3400-83.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA REGINE ORSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUALIFE COMERCIO DE PISCINAS LTDA, 

CUIABA INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA, AYMORE CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE NEWTON DE 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:8392/MT, DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos.

Como descrito na petição de fls. 397, trata-se de execução frustrada, 

portanto, não há que se definir prazo de arquivamento, de modo que, 

conforme interpretação do artigo 921 do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 03 (três) anos, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as partes 

para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 112304 Nr: 2517-15.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILIBALDO OENNING, JORGINA BATISTA 

OENNING, MARCIO LEANDRO PATRICIO, ROSANE PETRY PATRICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

PROMOVA-SE a intimação pessoal, acerca da penhora visualizada à fl. 

136-verso, dos executados Vilibaldo Oenning e Jorgina Batista Oenning no 

seguinte endereço:

Rua João de Barro, n. 333, “bar na esquina”, Jardim das Palmeiras, Campo 

Novo dos Parecis/MT, CEP: 78.360-000 (fl. 187-verso).

No mais, AGUARDE-SE o retorno da missiva encaminhada à Comarca de 

Cuiabá/MT.

 Na hipótese de não localização dos executados, INTIME-SE por edital.

Vale dizer que, das intimações determinadas no ato judicial de fls. 

144/144-verso, devidamente corporificadas nas cartas precatórias de fls. 

159/162, colhe-se que os executados Vilibaldo Oenning e Jorgina Batista 

Oenning não foram localizados em Campo Novo do Parecis (fl. 171-verso) 

e Brasnorte (fl. 188), tal qual os executados Marcio Leandro Patricio e 

Rosane Petry Patricio não foram localizados em Primavera do Leste (fl. 

185-verso).

Assim sendo, somente resta diligenciar no endereço informado à fl. 

187-verso e solicitar informações sobre a carta precatória encaminhada à 

Comarca de Cuiabá, conforme acima já determinado.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263915 Nr: 27635-12.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA TEREZINHA SKRSYPCSAK VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA DE PAULA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO em parte a pretensão formulada na exordial e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte 

autora, razão por que CONDENO a parte demandada ao pagamento dos 

alugueres em atraso – agosto a setembro de 2017 -, no importe de R$ 

1.300,00, das despesas com água e energia elétrica, no importe de 

805,52, da multa pela rescisão do contrato, no importe R$ 1.925,00, com 

incidência de juros de mora de 1% ao mês, na forma do artigo 406 do 

Código Civil, além de correção monetária pelo INPC, ambos a partir de cada 

vencimento, salvo no que tange ao valor atinente à multa contratual, em 

relação a que os juros de mora de 1% ao mês serão computados a partir 

da citação e a correção monetária pelo INPC será devida desde o 

ajuizamento da demanda.Por fim, CONDENO a parte demandada ao 

pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados 

esses em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 

85 do CPC.DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos 

do inciso I do art. 487 do CPC.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixa de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277856 Nr: 7304-72.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES BENTO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 12 de julho de 2018, às 

15h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

Por oportuno, ante a palpável hipossuficiência técnica da parte autora, 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório, na forma do artigo 373, § 

1º, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 14727 Nr: 510-31.2001.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Galli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO SERGIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS GALLI - 

OAB:4.661-A, PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - OAB:4360-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 Vistos.

WILSON GALLI ingressou com a presente execução de título judicial em 

face de MÁRIO SÉRGIO DOS SANTOS, ambos qualificados nos autos.

 Após um ato e outro, determinou-se a intimação da parte exequente, por 

meio do digno advogado, para, no prazo assinalado, promover o 

andamento do feito, sob pena de extinção, contudo, quedou-se inerte (fl. 

357).

Determinada a intimação pessoal da parte exequente, o aviso de 

recebimento retornou com a informação “não existe o nr.” (fl. 362).

Pois bem.

Tendo em conta a inércia da parte exequente, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Não custa ressaltar que, na forma do art. 274 do CPC, é incumbência da 

parte exequente/autora manter o endereço atualizado nos autos.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso 
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III, do CPC.

CUSTAS conforme sentença/acórdão prolatada(o) nos autos.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 64628 Nr: 6134-51.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILTON GOMES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELLI DE OLIVEIRA 

GALLEGO - OAB:10755/MT, PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA - 

OAB:11132/MT

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por CONSTRUTURA IRMÃOS LORENZETTI 

LTDA. em face de ANILTON GOMES RODRIGUES, qualificados nos autos.

 Após um ato e outro, determinou-se a intimação da parte exequente, por 

meio do digno advogado, para, no prazo assinalado, promover o 

andamento do feito, sob pena de extinção, contudo, quedou-se inerte (fl. 

224).

Intimada a parte exequente pessoalmente para manifestar nos autos, sob 

pena de extinção, também deixou de manifestar (fl. 226).

Pois bem.

Tendo em conta a inércia da parte exequente, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso 

III, do CPC.

CUSTAS conforme sentença/acórdão prolatada(o) nos autos.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 187113 Nr: 4326-30.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTAIR TEIXEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

MARILIA GABRIELA DE FIGUEIREDO MARISCO - OAB:18951/MT, 

PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

VALTAIR TEIXEIRA SANTOS ingressou com a vertente execução de título 

judicial em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A., devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte executada promoveu o pagamento da quantia 

executada (fls. 258/258-verso).

A parte exequente, à fl. 259, manifesta concordância com os valores 

depositados, pugnando pelo seu levantamento, bem como pela extinção do 

feito.

Após, a parte exequente fora intimada acerca do levantamento de valores 

nos autos, conforme se vê à fl. 265.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC.

CUSTAS nos termos da sentença/acordão prolatada(o) nos autos.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274181 Nr: 4414-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. P. A. BORGES & CIA LTDA ME, JOÃO 

PAULO ALDO BORGES, ANA PAULA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em conta a justificativa de fl. 38, RECEBO a petição inicial.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa.

O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deverá ser 

expedido em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), e a terceira para servir de contrafé.

Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

executado, se for o caso.

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, em regra, 

não terão efeito suspensivo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277376 Nr: 6865-61.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DG DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, 

CARLOS APARECIDO PORTELA GAONA, SARA MERI MEINE GAONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, promover o 

recolhimento das custas de distribuição e contadoria (fl. 86), sob pena de 

extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 205226 Nr: 18843-40.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERRARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Vistos.
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DEFIRO o pleito de fl. 744.

 DESENTRANHEM-SE os documentos de fls. 406/528, conforme pleiteado 

nos autos, substituindo-os por cópias reprográficas, às expensas da 

parte autora.

 Após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 154972 Nr: 3584-73.2013.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER JOSE COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A citação por edital pressupõe o esgotamento das diligências nos 

endereços apontados nos autos, a certidão de fl. 141 revela que a 

correspondência fl. 135 encaminhada para Nova Maringá/MT retornara 

com a anotação “não procurado”, bem como a carta de citação de fl. 136 

fora recebida por terceiro.

Logo, de pronto, no tocante a Nova Maringá/MT, deve-se repetir a 

diligência por Oficial de Justiça, já que inexiste, na localidade, serviço de 

entrega domiciliar de correspondência, nos termos do artigo 249 do CPC.

 No que tange à citação recebida por terceiro, por óbvio, padece de vício 

por não ter sido pessoal.

Logo, DEPREQUE-SE a citação pessoal de Wagner José Coelho nos 

seguintes endereços: a) Rua São Pedro, n. 330, Nova Maringá/MT, CEP: 

78.445-000, e b) Rua Sérgio Maeda, n. 128, Casa, Distrito de Deciolândia, 

Diamantino/MT, CEP: 78.400-000.

Por consequência, por ora, INDEFIRO o pedido de citação por edital (fl. 

142).

No mais, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, promover o 

pagamento da complementação das diligências do Sr. Oficial de Justiça de 

fls. 127/128, como já determinado à fl.130, sob pena de extinção.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 178203 Nr: 20318-65.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S.C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO NICOLINI-ME, FERNANDO NICOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S.C ingressou com a 

presente ação de execução em face de FERNANDO NICOLINI e 

FERNANDO NICOLINI ME., todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes entabularam acordo, pugnando pela 

homologação e suspensão do feito (fls. 115/116).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 115/116, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 115/116, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão porque SUSPENDO o 

feito até o integral cumprimento do acordo.

Transcorrido o prazo previsto para o pagamento da dívida (fl. 115), 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se houve o 

cumprimento do acordo, valendo-se o silêncio como quitação.

 Após, com a informação da quitação, expressa ou tácita, CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 203463 Nr: 17505-31.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUINALDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU VEICULOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO GUENDA - 

OAB:101856/SP, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

18071-A

 Posto isso, INTIMEM-SE as partes em litígio acerca da conversão do 

bloqueio em penhora. Em seguida, diante da conta bancária informada nos 

autos, a Secretaria de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do 

digno advogado e não se trate apenas de levantamento de honorários 

advocatícios, deverá certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para 

receber e dar quitação e, na hipótese de a parte exequente ser 

analfabeta, se (b) a procuração fora lavrada por instrumento público. 

Atendidas tais exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, 

observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC. No entanto, na 

eventualidade de a procuração não satisfazer as exigências elencadas 

anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto ao débito principal, ser 

expedido em nome da própria parte. Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará 

como solicitado, observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC. Se o 

prazo transcorrer “in albis”, EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, 

alvará em nome da própria parte. Por outro lado, na hipótese de a conta 

bancária estar em nome da parte ou de se tratar apenas de levantamento 

de honorários advocatícios, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que 

se verifique que o digno advogado subscritor do requerimento possui 

procuração juntada aos autos, o que deverá ser devidamente certificado. 

Vale esclarecer que, em havendo pedido de levantamento de honorários e 

de débito principal, cada levantamento deverá receber o tratamento que 

lhe é peculiar, com as providências necessárias, conforme acima 

delineado. Por fim, CONCLUSOS para a extinção da execução. 

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277952 Nr: 7361-90.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUISINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOMIRO MARTINAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise aos vertentes autos, depara-se com manifestação formulada 

nos Autos n. 2641-80.2018.811.0055 (Código: 271951). Ou seja: não se 

trata de demanda própria.

Dessa feita, DETERMINO o cancelamento da distribuição da presente ação, 

devendo, ainda, serem juntados aos Autos n. 2641-80.2018.811.0055 

(Código: 271951) a petição e documentos que integram a vertente 

demanda.

Após, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre a referida petição e documentos juntados nos autos.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 215509 Nr: 6433-13.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR BENICIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B
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 Vistos.

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores depositados em Juízo, 

observando a conta bancária indicada à fl. 109, cumprindo, se for o caso, 

o artigo 450, § 3º, da CNGC.

Após, com o levantamento dos valores depositados, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 199451 Nr: 14360-64.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS FABIANNY DE M G SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover 

o pagamento da diligência do oficial de justiça, conforme determinado à fl. 

54, para que seja dado prosseguimento ao cumprimento do mandado de 

intimação.

Uma vez depositado, PROSSIGA-SE com o cumprimento do mandado de fl. 

53.

Por fim, conforme determinação de fl. 56, uma vez aperfeiçoada a 

intimação da parte executada, nos termos do ato judicial de fls. 48/49, 

CONCLUSOS para aferir o destino do valor bloqueado às fls. 48/49.

Por outro lado, caso a parte exequente permaneça inerte quanto à 

determinação de fl. 54, INTIME-SE a parte exequente, pessoalmente e pelo 

digno advogado, na forma do artigo 485, § 1º, do CPC.

No mais, conforme interpretação do artigo 921 do CPC, resolvida a 

pendência sobre o bloqueio de fls. 48/49, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 03 (três) anos, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264873 Nr: 28315-94.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO GOMES DA SILVA, LUCIANA RODRIGUES 

BARROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA FERREIRA LOPES 

DEL NERY - OAB:6531/MT, HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - 

OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para 

CONDENAR a parte demandada a pagar à parte autora a quantia 

equivalente à R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), de acordo com o 

art. 3º, inciso I, da Lei n. 6.194/74, fixando, desde já, juros de mora legais 

em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, c/c 

o § 1º do art. 161 do Código Tributário Nacional, cuja incidência deverá ser 

feita a partir do requerimento administrativo, bem como a correção 

monetária pelo INPC a partir do sinistro.CONDENO, ainda, a parte 

demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da indenização, nos termos 

do art. 85, § 2º, do CPC.Por fim, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixa de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277520 Nr: 7009-35.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTHUR GABRIEL DA SILVA, ANA FERNANDA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C 3 ENTRETENIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, às 

13h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

Por oportuno, ante a palpável hipossuficiência técnica da parte autora, 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório, na forma do artigo 373, § 

1º, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264901 Nr: 28352-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA MELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 28, DEFIRO o prazo de 60 (sessenta) dias 

para que a parte autora comprove a mora do devedor, como determinado 

à fl. 27.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 229833 Nr: 18302-70.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINA FERREIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, DESENTRANHE-SE a carta precatória de fls. 128/131, 

promovendo sua juntada nos respectivos autos, uma vez que não guarda 

relação com a vertente demanda.

No mais, na forma dos artigo 9º e 10, ambos do CPC, INTIME-SE o Banco 

autor para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o pleito de fl. 133, 

mormente no que se refere à ausência de quitação das parcelas objeto do 

vertente feito.

Após, À DPE.

Por fim, CONCLUSOS.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 195016 Nr: 10858-20.2015.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HADAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10074, JOACIR 

JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - 

OAB:21474/0, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE 

o pedido pretendido na exordial, para tanto, CONCEDO a guarda definitiva 

e responsabilidade das menores Maria Heloísa Aquino da Silva e Maria 

Eduarda Aquino da Silva em favor de Heloice Albina de Aquino Silva, ora 

requerente, com os efeitos daí decorrentes, sem prejuízo de posterior 

revogação.Por fim, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC.Proceda-se com a Lavratura do Termo 

de Guarda Definitiva.Custas pela parte requerida, contudo, anotando-se 

ser esta beneficiária da justiça gratuita.Publique-se. Intimem-se. Transitado 

em julgado, arquivem-se os autos mediante as formalidades legais.Às 

providencias necessárias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 259474 Nr: 24390-90.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 

16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI 

- OAB:22908

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a requerida devidamente citada (fl. 22), 

apresentou contestação intempestivamente, deste modo, decreto-lhe a 

revelia nos termos do art. 344, do CPC.

Entretanto no caso dos autos não tem aplicação na espécie o disposto no 

artigo 344 do Código de Processo Civil:

 “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiros as alegações de fato formuladas pelo autor”.

 Logo, como o litígio em comento versa sobre direitos indisponíveis e 

conforme previsto no artigo 345, inciso II do Código de Processo Civil, os 

efeitos da revelia não se operam, notadamente o de se presumir como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial.

Posto isso, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

31/07/2018, às 16h00min.

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, nos termos 

do art. 450, do Código de Processo Civil.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do NCPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 209522 Nr: 1646-38.2016.811.0055

 AÇÃO: Tutela c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, FMFDC, VAFDC, 

JFDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL JAIR FERREIRA DA SILVA, EVA 

MARIA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EVA MARIA DA CRUZ, Cpf: 

86759434153, Rg: 1248864-0, Filiação: Ourivaldo Ferreira da Cruz e e 

Benedita Ferreira da Cruz, data de nascimento: 17/12/1973, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, do lar. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, em consonância com o artigo 24 do ECA e artigo 

1.635, V, c/c art. 1.638, II, do Código Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de:a) DESTITUIR o poder familiar 

da Sra. Eva Maria da Cruz, em decorrência do abandono verificado em 

relação aos filhos Fernanda Maria Ferreira da Cruz Silva, Vitória 

Aparecida Ferreira da Cruz e Jair Ferreira da Cruz Silva.b) DESTITUIR o 

poder familiar do Sr. Manoel Jair Ferreira da Silva, em decorrência do 

abandono verificado em relação as filhas Fernanda Maria Ferreira da Cruz 

Silva e Vitória Aparecida Ferreira da Cruz.Por consequência JULGO 

EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do 

CPC.Oficiem-se os Cartórios de Pessoas Naturais, para que proceda com 

a averbação desta decisão no assento de nascimento das crianças, 

conforme dispõe o artigo 163, parágrafo único do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.Sem custas nos termos do artigo 141, §2º do 

ECA.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.Às providências 

necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Valdeir Ferreira Lima, 

digitei.

Tangará da Serra, 29 de maio de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 157283 Nr: 5903-14.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSO, CDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTÓVÃO 

ALMEIDA - OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 105v, que nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGCJ, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 248255 Nr: 15268-53.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RASS, SCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 38, que nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGCJ, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 264019 Nr: 27673-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAS, WAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 24, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270632 Nr: 1676-05.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA PAIXAO RODRIGUES, Maria do 

Amparo Pereira Santana Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os embargos monitórios de fls. 46/53 são tempestivos. 

Desse modo, intimo a parte autora para se manifestar a respeito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 207333 Nr: 20868-26.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR MENDES PEREIRA, GILMAR MENDES 

PEREIRA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 145/153 foi interposto pela 

parte autora no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 

1.º, do CPC, intimo a parte requerida para contrarrazoar referido recurso, 

no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 229762 Nr: 18271-50.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CAVALCANTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o embargado para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 55991 Nr: 5542-41.2006.811.0055

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MULLER DE ABREU LIMA 

- OAB:6177, RUBENS AZEVEDO DA SILVA - OAB:4176/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre a impunação 

ao pedido de cumprimento de sentença, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 55991 Nr: 5542-41.2006.811.0055

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARTOLOMEU FULIOTTO PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO AGUETONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MULLER DE ABREU LIMA 

- OAB:6177, RUBENS AZEVEDO DA SILVA - OAB:4176/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre a impugnação 

ao pedido de cumprimento de sentença, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 7239 Nr: 1983-57.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIO THOMAZINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO EVANGELISTA DE 

ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 Autos nº: 7239.

 Natureza: Cumprimento de sentença.

 Exequente: Luiz Mariano Bridi.

 Executado: Decio Thomazinho.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença na qual, após serem realizados 

alguns atos processuais, as partes informaram a ocorrência de um 

acordo.

Às fls. 859 o acordo foi homologado.

Às fls. 861 a parte exequente pugnou pela extinção do feito, em razão do 

cumprimento do acordo.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Tendo o devedor satisfeito integralmente a obrigação executada, nesse 

sentido o petitório de fls. 98, entendo que o processo deve ser extinto, 

consoante o disposto no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Eventuais custas pela parte executada.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 29 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 63490 Nr: 5008-63.2007.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:58971/PR

 Autos nº: 63490.

 Vistos,

 Inicialmente, diante da notícia do óbito do autor Elio Mariussi (fls. 

994/1003), defiro sua sucessão processual por seu espólio, representado 

pelo inventariante Anderson Mariussi.

 Registro que a sucessão deverá se dar pelo espólio e não pelos 

herdeiros, uma vez que a presente ação tem cunho patrimonial e ainda 

não ocorreu a partilha definitiva dos bens do de cujus.

 Portanto, proceda-se as retificações necessárias junto a capa dos autos 

e distribuidor para consta no polo ativo Espólio de Elio Mariussi.

 Outrossim, verifico que a parte autora, às fls. 948/953, alegou a 

suspeição do perito nomeado, por “incompetência”, alegando que não se 

trata de uma empresa idônea, “já que saca os alvarás e não presta 

serviço”.

 Inicialmente, deve ser destacado que a alegação da parte autora não 

encontra guarida em nenhuma das hipóteses de suspeição prevista no art. 

145 do Código de Processo Civil, aplicável no caso em apreço conforme 

estabelece o incido II do art. 148 do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa 

antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das 

partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender 

às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu 

cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o 

terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das 

partes.

[...]”

“Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:

I - ao membro do Ministério Público;

II - aos auxiliares da justiça;

III - aos demais sujeitos imparciais do processo”.

 Assim, a alegação de “incompetência” do perito nomeado não é hipótese 

de suspeição.

 Na verdade, o art. 468 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade 

de substituição do perito, quando ele carecer do conhecimento 

necessário, ou sem motivo legítimo deixar de cumprir o encargo, no prazo 

que foi estabelecido, vejamos:

 “Art. 468. O perito pode ser substituído quando:

I - faltar-lhe conhecimento técnico ou científico;

II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi 

assinado.

§ 1º No caso previsto no inciso II, o juiz comunicará a ocorrência à 

corporação profissional respectiva, podendo, ainda, impor multa ao perito, 

fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do 

atraso no processo.

§ 2º O perito substituído restituirá, no prazo de 15 (quinze) dias, os 

valores recebidos pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido 

de atuar como perito judicial pelo prazo de 5 (cinco) anos.

§ 3º Não ocorrendo a restituição voluntária de que trata o § 2o, a parte 

que tiver realizado o adiantamento dos honorários poderá promover 

execução contra o perito, na forma dos arts. 513 e seguintes deste 

Código, com fundamento na decisão que determinar a devolução do 

numerário”.

 Contudo, no caso em apreço, não vislumbro a necessidade da adoção de 

nenhuma das providências acima, já que não há prova da falta de 

conhecimento técnico ou científico do perito nomeado, nem mesmo houve 

descumprimento do encargo.

 Registro ainda que o IPC – Instituto de Perícias Científicas é nomeado 

como perito por este magistrado há bem mais de cinco anos, tendo sempre 

cumprido, de forma satisfatória, seus encargos.

 Pelas razões acima expostas, rejeito de plano a alegação de suspeição 

do perito nomeado, mantendo incólume a decisão de fls. 945/946.

 Cientifique-se o perito acerca da nomeação e intime-o para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente proposta de honorários, comprove sua 

especialização, bem como informe seus contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais (art. 465, § 2º, do CPC).

Aceito o encargo e apresentada a proposta de honorários, intimem-se as 

partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 5 (cinco) 

dias, sendo que os honorários deverá ser adiantado pela parte autora, 

nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil.

Havendo concordância quanto aos honorários, a parte autora deverá 

depositar judicialmente o valor dos honorários do perito, no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias.

Em seguida, intime-se o Sr. Perito para indicar a data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do CPC.

Intimem-se as partes da data designada para a realização da perícia (art. 

474 do CPC).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestarem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477 do CPC).

Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes sobre o laudo, 

intime-se o Sr. perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Não havendo mais nenhum esclarecimento a ser feito acerca do laudo 

pericial, façam os autos conclusos.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 29 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224634 Nr: 13967-08.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 293,92 (duzentos e noventa e três 

reais e noventa e dois centavos), referente à complementação de 

diligência solicitada pela oficiala de justiça GISLIANE PEREIRA 

ALEXANDRE, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de 

J u s t i ç a ,  c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263831 Nr: 27550-26.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS BATISTA, SUSANA 

SCHNEIDER, SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT, TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, ESTELA REDIVO DA 

COSTA - OAB:16.663, JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO - 

OAB:23753/0

 Autos nº. 263831

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.
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 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 261246 Nr: 25795-64.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE BIBIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR LOPES PIVA - 

OAB:9.715-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 261246.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 25 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 103487 Nr: 2300-06.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCOLINO BOFF SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/SP: 211.648

 Autos nº: 103487.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que o perito judicial apresentou proposta 

de honorários às fls. 284/286, no valor de R$ 8.815,75.

 A parte requerida às fls. 288/289 discordou do valor dos honorários 

periciais e pugnou que este juízo reduza o valor, fixando em patamar 

condizente com o trabalho a ser realizado. Já a parte autora, quedou-se 

inerte, conforme certidão de fls. 291.

 Às fls. 294/295 o perito nomeado manifestou-se acerca da discordância 

da parte requerida e justificou o valor dos honorários periciais.

 Pois bem.

 Para fixação da verba honorária pericial, deve-se levar em consideração 

principalmente a complexidade do trabalho a ser realizado e o tempo de 

execução.

 No caso, tenho que a proposta de honorários apresentada pelo perito 

judicial de R$ 8.815,75 afigura-se compatível com o trabalho a ser 

desenvolvido, que foi devidamente justificado às fls. 284/286 e fls. 

294/295.

 Ademais, para que seja reconhecido que o valor proposto a título de 

honorários periciais é exorbitante não basta a mera insurgência da parte, 

mas sim a demonstração efetiva de que valor fixado está em desacordo 

com pericias similares, o que pode ser feito, inclusive, com a avaliação de 

outras profissionais, o que não ocorreu no caso dos autos. Nesse 

sentido, o julgado ora colacionado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – 

IMPUGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - 

VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL - DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A fixação de honorários periciais, deve se 

observar a razoabilidade e a proporcionalidade, a fim de que a 

remuneração paga ao profissional/perito seja compatível ao trabalho por 

ele realizado. Não é suficiente a simples alegação pelo agravante, de que, 

o trabalho realizado pelo expert não terá complexidade em sua realização. 

A alegação de insuficiência de recurso não é pretexto para que não seja 

realizada a perícia, uma vez que, o direito dos servidores objeto da pericia, 

encontra-se respaldada por lei local.” (AI 57118/2013, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 14/02/2014) (Original 

sem grifo)

 Assim, acolho a proposta de honorários apresentada às fls. 284/286, e 

os fixo no valor de R$ 8.815,75.

Por conseguinte, a instituição financeira requerida deverá depositar 

judicialmente o valor remanescente dos honorários do perito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Em seguida, intime-se o Sr. Perito para indicar a data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do NCPC.

Intimem-se as partes da data designada para a realização da perícia (art. 

474 do NCPC).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477 do NCPC).

Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes sobre o laudo, 

intime-se o Sr. perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 29 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 169338 Nr: 10257-48.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS LOBO BLINI - 

OAB:OAB/SP 272.028, FATIMA APARECIDA ZULIANI FIGUEIRA - 

OAB:OAB/SP 119.384, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, 

MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE - OAB:15.549-O/MT

 Autos nº: 169338.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Itelvino Hoffman.

 Executado: Banco do Brasil S/A.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença de título judicial coletivo promovido 

por Itelvino Hoffman em desfavor de Banco do Brasil S/A, ambos 

qualificados.

 Devidamente intimada, a parte Executada apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença, bem como fez o depósito judicial do valor da 

execução a título de garantia do juízo, no valor de R$ 5.991,40, conforme 

fls. 68.

Às fls. 124/130, foi deferido parcialmente os pedidos deduzidos na 

impugnação, determinando a exclusão dos juros remuneratórios da 

atualização.

A parte Exequente realizou a última atualização às fls. 149/150, tendo o 

Banco Executado concordado com os cálculos, conforme fls. 153.

Às fls. 156 o Banco Executado informou que o pagamento já foi realizado, 

requerendo a transferência do valor remanescente.

 É o relatório.

D E C I D O.

Tendo o devedor satisfeito integralmente a obrigação executada, entendo 

que o processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Por conseguinte, autorizo o levantamento da importância depositada 

mediante a expedição de alvará, sendo que a quantia de R$ 2.402,38 

deverá ser transferida para a conta bancária indicada pelo Exequente e o 

valor remanescente depositado para a conta indicada pelo Executado.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 
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decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

 Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 24 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262552 Nr: 26606-24.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELA STEFFANY VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Autos nº. 262552.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 29 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 184756 Nr: 2507-58.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABRANTES PARTICIPAÇÕES EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODELO ENGENHARIA LTDA, IVO FERREIRA 

LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOI SADI BULOW - 

OAB:11708

 Autos nº: 184756.

 Vistos,

 Tendo em vista que os embargos de declaração de fls. 259/262 visam 

efeitos infringentes, determino a intimação da parte embargada para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Havendo manifestação ou certificado o decurso de prazo para tanto, 

voltem-me conclusos para deliberação.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 29 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271064 Nr: 2060-65.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIDIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA SÃO BENTO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 271064.

Natureza: Busca e Apreensão.

Requerente: Banco Fidis S/A.

Requerida: Transportadora São Bento LTDA ME.

Vistos,

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar proposta por 

Banco Fidis S/A em desfavor de Transportadora São Bento LTDA ME, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Deferida a liminar às fls. 51/52, foi realizada a citação da Requerida e a 

apreensão do veículo objeto dos autos, às fls. 61/62.

Às fls. 65/66, as partes informaram a realização de um acordo, pugnando 

pela sua homologação.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Assim, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado às fls. 65/66.

Ademais, intime-se o Requerente para, no prazo de 15 dias, comprovar o 

cumprimento do acordo, eis que já decorreu o prazo previsto para 

quitação do mesmo, com a advertência de que o processo será extinto 

pelo pagamento em caso de inércia.

Ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 29 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 180841 Nr: 22780-92.2014.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. G. FEDERICI E CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO TANGARÁ SHOPPING CENTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGE MILLER FILHO - 

OAB:10240, KARLOS LOCK - OAB:16.828/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Autos nº: 180841.

Vistos,

A parte executada, às fls. 146/148, apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença alegando a iliquidez e inexigibilidade do título 

executivo, sob o argumento de que a condenação em honorários 

advocatícios foi fixada em 10% do valor da causa, porém, a parte 

exequente não atribuiu valor à causa.

 Instada a se manifestar, a parte exequente às fls. 151 pugnou pela 

rejeição da impugnação, aduzindo que embora tenha deixado de atribuir 

valor à causa, realizou o recolhimento das custas e taxas processuais.

 Requereu ainda a aplicação da multa e honorários de 10% previstas no 

art. 523 do Código de Processo Civil e a busca de valores nas contas 

bancárias da parte executada, via Bacenjud.

 É o necessário à análise e decisão.

A inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação se encontram 

insertas no rol das matérias que podem ser discutidas por meio de 

impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, inciso 

III, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, conforme alhures relatado, a parte executada alega a 

iliquidez e inexigibilidade do título executivo, haja vista a ausência de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 196 de 962



atribuição de valor à causa.

Com efeito, constato que, apesar da parte exequente não ter indicado na 

petição inicial de fls. 04/10 o valor da causa, realizou o recolhimento de 

custas judiciais sobre o montante de R$ 16.058,97, conforme fls. 34/35.

Assim, embora tenha ocorrido essa falha processual de ausência de 

indicação do valor da causa, não há que se acolher a alegação de 

iliquidez do título executivo, já que o quantum debeatur pode ser apurado 

pelo valor da causa atribuído quando do recolhimento das custas 

processuais que foi de R$ 16.058,97.

 Ante o exposto, sem maiores delongas, rejeito a impugnação ao 

cumprimento de sentença de fls. 146/148 e determino o prosseguimento 

do feito com o acréscimo ao débito da multa de 10% e honorários 

advocatícios de 10%, previstos no parágrafo 1º do art. 523 do Código de 

Processo Civil.

Intime-se a parte exequente para apresentar nova memória de cálculo do 

débito, já com a multa e honorários advocatícios acima aplicado.

 Após, conclusos para análise do pedido de penhora on line.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 29 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264785 Nr: 28273-45.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL JUNIOR MATEUS DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 264785.

 Natureza: Busca e Apreensão.

 Requerente: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.

 Requerido: Daniel Junior Mateus de Medeiros.

 Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A em face de Daniel Junior Mateus de 

Medeiros, ambos qualificados.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 06/19.

Deferida liminarmente a busca e apreensão, às fls. 20, a Requerente, às 

fls. 28, pugnou pela desistência da ação.

 Tentada a busca e apreensão do bem, restou infrutífera, conforme 

certidão juntada às fls. 30.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Em não havendo angularização do processo, é desnecessária a anuência 

da parte contrária, motivo pelo qual homologo a desistência da ação, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Ademais, informo que não houve nenhuma restrição judicial nos presentes 

autos sobre o veículo litigioso, nem mesmo foi determinada a inclusão 

judicial do nome do Requerido nos cadastros de proteção ao crédito.

 Custas processuais, se houver, pela parte Requerente, nos termos do 

art. 90, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 29 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 250483 Nr: 17131-44.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO FREIRE CAVALCANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Autos nº: 250483.

 Natureza: Busca e Apreensão.

 Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S/A.

 Requerido: Evaldo Freire Cavalcantes.

 Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de Evaldo Freire 

Cavalcantes, ambos qualificados.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 06/29.

Às fls. 30/32 foi deferida liminarmente a busca e apreensão.

 Tentada a busca e apreensão do bem, restou infrutífera, conforme 

certidão juntada às fls. 40.

Às fls. 43/44 a parte Requerida informou que as partes compuseram e que 

o contrato foi quitado.

O Banco Requerente, às fls. 48, pugnou pela desistência da ação.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Inicialmente consigno que a parte Requerente ajuizou a presente demanda 

visando a apreensão do bem descrito na inicial, que lhe foi alienado 

fiduciariamente em garantia, com fundamento no Decreto-lei 911/69, haja 

vista que a parte Requerida não cumpriu com as obrigações avençadas 

no contrato celebrado entre as partes.

 Todavia, em razão do pagamento efetuado através da composição 

realizada extrajudicialmente, forçoso reconhecer que houve perda 

superveniente do interesse de agir, que é uma das condições da ação.

 Acerca do interesse de agir, leciona Nelton dos Santos que:

 “De acordo com Liebman, o interesse de agir consiste na relação de 

utilidade entre a afirmada lesão de um direito e o provimento e uma tutela 

jurisdicional do pedido. (...) Assim, é preciso que do acionamento do Poder 

Judiciário se possa extrair algum resultado útil e, mais, que em cada caso 

concreto a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada.” 

(In Código de Processo Civil Interpretado. Antonio Carlos Marcato. São 

Paulo: Ed. Atlas, 2004, p. 774).

 Destarte, ausente uma das condições da ação previstas no artigo 485, 

inciso VI, do CPC (interesse processual da parte Requerente), sendo ela, 

pois, carecedora de ação, deve o processo ser extinto sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Nesse sentido o julgado ora 

colacionado:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Extinção da ação 

por carência superveniente de ação Celebração de acordo nos autos de 

ação revisional entre as mesmas partes, posteriormente ao ajuizamento 

desta ação Honorários de sucumbência a ser suportado pela ré, 

inadimplente ao tempo da propositura desta demanda Princípio da 

causalidade Aplicação do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil 

Juízo de equidade Fixação que deve atender à natureza da causa, à 

complexidade e ao tempo despendido. Apelação da ré não provida e 

recurso adesivo da autora provido.”  (TJ-SP -  APL: 

00015402920128260272 SP 0001540-29.2012.8.26.0272, Relator: Sá 

Moreira de Oliveira, Data de Julgamento: 28/08/2014, 36ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 28/08/2014)

 Por oportuno, cumpre apenas destacar que, sendo o interesse 

processual uma das condições da ação (art. 485, VI, do CPC), constitui-se 

em matéria de ordem pública, que pode e deve ser conhecida pelo juiz 

mesmo ex officio, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos exatos 

termos do artigo art. 485, § 3º, do CPC.

 Nesse sentido orienta-se a doutrina mais autorizada:

 “Sejam reputados condições da ação ou pressupostos do processo de 

execução, o essencial é que a falta de qualquer desses requisitos é 

questão de ordem pública, a ser examinada de ofício pelo juiz 

(independentemente de provocação pelo executado), a qualquer tempo e 

em qualquer grau de jurisdição (art. 598 c/c os arts. 267, § 3º, e 301, § 4º) 

(...).” (In Curso Avançado de Processo Civil. Luiz Rodrigues Wambier. São 

Paulo: Ed. RT, 4ª Edição, v. 2, p. 67).

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso, VI do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.

Sem prejuízo, caso haja constrição do veículo objeto da presente ação, 
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determino a baixa no sistema Renajud.

Custas, se houver, pela parte Requerente.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 29 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 239518 Nr: 7101-47.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DE SOUZA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº: 239518.

Natureza: Busca e apreensão.

Requerente: Bradesco Financiamento S/A.

Requerido: Patrícia de Souza Magalhães.

Vistos,

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta em 15 de fevereiro de 

2017 por Bradesco Financiamento S/A em face de Patrícia de Souza 

Magalhães, ambos já qualificados, visando a apreensão do bem que lhe 

alienou fiduciariamente em garantia, cujas prestações se encontravam em 

atraso.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 06/16, tendo sido 

deferida a liminar pleiteada pela decisão de fls. 17/18.

A liminar foi cumprida às fls. 33.

 Devidamente citada (fls. 32), a parte requerida apresentou contestação 

às fls. 34/39 sustentando que não adimpliu as parcelas por circunstâncias 

alheias a sua vontade, uma vez que atualmente é manipuladora de 

alimentos na empresa Granja Ziane e seu companheiro se encontra 

desempregado.

 Às fls. 47/49 a contestação foi impugnada.

Determinada a especificação das provas, a parte autora às fls. 54 

requereu o julgamento antecipado da lide, enquanto que a parte requerida 

às fls. 55 requereu a apresentação do valor atualizado da dívida, 

descontando o valor obtido com a venda do veículo.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Pois bem. Analisando os autos, embora tenha sido determinada a 

especificação das provas, fato é que os elementos necessários à 

formação de minha convicção já se encontram coligidos aos autos, 

estando, então, a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença.

 Sendo assim, justificada a possibilidade de julgamento antecipado do 

processo e não havendo preliminar e outras questões prejudiciais a ser 

decididas, passo ao exame do mérito da demanda, expondo as razões de 

meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do 

Constituição Federal de 1988.

 Inicialmente consigno que a parte autora ajuizou a presente demanda 

visando a apreensão do bem descrito na inicial, que lhe foi alienado 

fiduciariamente em garantia, com fundamento no Decreto-lei 911/69, haja 

vista que a parte requerida não cumpriu com as obrigações avençadas no 

contrato celebrado entre as partes.

 Pois bem. Analisando os autos, verifico que houve por parte da requerida 

verdadeiro reconhecimento da procedência do pedido deduzido na inicial, 

eis que manifestou expressamente às fls. 34/39 que deixou de realizar o 

pagamento mensal das parcelas por circunstâncias alheias a sua vontade.

 Assim, considerando que o reconhecimento jurídico do pedido limita o livre 

convencimento do juiz acerca da questão versada, não me resta outra 

alternativa que não seja a procedência do pedido.

 Por outro lado, quanto ao débito atualizado com o abatimento do valor 

obtido com a venda do veículo, entendo que a parte requerida deve se 

valer de procedimento próprio após a alienação do bem pela parte autora, 

consoante dispõe o art. 2º do Decreto Lei nº 911/69, in verbis:

“Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais 

garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor 

poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, 

salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo 

aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas 

decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a 

devida prestação de contas.”

 A corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR 

DEFERIDA - BEM APREENDIDO – DECURSO DO QUINQUÍDIO PARA A 

PURGAÇÃO DA MORA – ALIENAÇÃO DA COISA EFETIVADA PELO 

CREDOR FIDUCIÁRIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º C/C 

ART. 3º, §1º, DO DECRETO-LEI N. 911/69 – PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DO 

SALDO REMANESCENTE – PROVIDÊNCIA PASSÍVEL DE SER ADOTADA 

EM VIA PROCESSUAL PRÓPRIA – BUSCA E APREENSÃO JULGADA 

PROCEDENTE – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Objetivando, a 

devedora, o recebimento de eventual saldo decorrente da venda do bem, 

objeto da alienação fiduciária, deve buscar a respectiva prestação de 

contas, com a devolução do crédito remanescente, se houver, ainda que 

em processo autônomo, consoante dicção do artigo, 3º, §8º, do 

Decreto-Lei nº 911/69; sem que a falta de adoção dessa providência, em 

sede da ação de busca e apreensão, importe na improcedência da 

demanda.” (Ap 53155/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, 

Publicado no DJE 21/06/2017)

 Ante o exposto, com fundamento no art. 3º e parágrafos do Decreto-lei 

911/69, julgo procedente o pedido, consolidando nas mãos do autor a 

posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, 

cuja apreensão liminar torno definitiva.

 A título de sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% 

sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código 

de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, 

nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50, eis que defiro os benefícios da 

justiça gratuita à requerida.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 29 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279985 Nr: 8964-04.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUSTIÇA FEDERAL 

MATO GROSSO 8ª VARA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IODONETE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780, JUEL PRUDÊNCIO BORGES - OAB:3838/MT, Paola 

Cristina Rios Pereira Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 279985.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 29 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280250 Nr: 9150-27.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT, SANDRELY 
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ALVES DE MOURA MELO, ROBSON FELIPE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLA GARCIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 280250.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 29 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 133462 Nr: 3420-79.2011.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON RAMOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Autos nº: 133462.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que o perito judicial apresentou proposta 

de honorários às fls. 218/219, no valor de R$ 6.160,00.

 A parte requerida às fls. 223 discordou do valor dos honorários periciais 

e pugnou que este juízo reduza o valor, fixando em patamar condizente 

com o trabalho a ser realizado. Já a parte autora, às fls. 224/225 requereu 

esclarecimento acerca do pagamento dos honorários periciais.

 Pois bem.

 Para fixação da verba honorária pericial, deve-se levar em consideração 

principalmente a complexidade do trabalho a ser realizado e o tempo de 

execução.

 No caso, tenho que a proposta de honorários apresentada pelo perito 

judicial de R$ 6.160,00 afigura-se compatível com o trabalho a ser 

desenvolvido, que foi devidamente justificado às fls. 218/219.

 Ademais, para que seja reconhecido que o valor proposto a título de 

honorários periciais é exorbitante não basta a mera insurgência da parte, 

mas sim a demonstração efetiva de que valor fixado está em desacordo 

com pericias similares, o que pode ser feito, inclusive, com a avaliação de 

outras profissionais, o que não ocorreu no caso dos autos. Nesse 

sentido, o julgado ora colacionado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – 

IMPUGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - 

VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL - DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A fixação de honorários periciais, deve se 

observar a razoabilidade e a proporcionalidade, a fim de que a 

remuneração paga ao profissional/perito seja compatível ao trabalho por 

ele realizado. Não é suficiente a simples alegação pelo agravante, de que, 

o trabalho realizado pelo expert não terá complexidade em sua realização. 

A alegação de insuficiência de recurso não é pretexto para que não seja 

realizada a perícia, uma vez que, o direito dos servidores objeto da pericia, 

encontra-se respaldada por lei local.” (AI 57118/2013, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 14/02/2014) (Original 

sem grifo)

 Assim, acolho a proposta de honorários apresentada às fls. 218/219, e 

os fixo no valor de R$ 6.160,00.

Por conseguinte, em relação ao pagamento dos honorários periciais, 

cumpre-me registrar que constou na decisão de fls. 215/216 que os 

honorários deverão ser rateados entre as partes, nos termos do art. 95 do 

Código de Processo Civil e os valores que competem à parte autora serão 

pagos ao final do processo pela parte vencida ou pelo Estado, caso a 

parte autora seja vencida.

 Assim, a instituição financeira requerida deverá depositar judicialmente o 

valor correspondente à 50% dos honorários do perito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Em seguida, intime-se o Sr. Perito para indicar a data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do NCPC.

Intimem-se as partes da data designada para a realização da perícia (art. 

474 do NCPC).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477 do NCPC).

Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes sobre o laudo, 

intime-se o Sr. perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 29 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277680 Nr: 7161-83.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEZ RODRIGUES, JOSÉ RODRIGUES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTOX S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 277680.

 Vistos,

 Compulsando aos autos verifico que a parte Requerente não informou o 

valor pretendido a título de danos morais, devendo, entretanto, mencionar 

o valor almejado, conforme art. 292, V, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, intime-se a parte Requerente para corrigir o valor da 

causa, de acordo com a pretensão econômica esposada nos autos, 

devendo, para tanto, informar o valor requerido a título de danos morais, 

somando-se ainda ao valor atual da causa, conforme art. 292, VI, do CPC.

Ademais, indefiro o pedido de parcelamento das custas iniciais, eis que 

não se encontram presentes nos autos elementos que autorizem referida 

medida, bem como pelo fato de os Requerentes não padecerem de 

incapacidade financeira, ainda que momentânea.

Isto posto, intime-se a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, adequar o valor da causa, bem como pagar as custas iniciais sobre 

o valor corrigido, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, 

parágrafo único, do CPC) e cancelamento do registro e distribuição.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 29 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 172435 Nr: 14112-35.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMA DOS SANTOS MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANGARA CRED SOLUÇÕES DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 Autos nº: 172435.

 Vistos,

 Inicialmente, proceda-se a renumeração dos autos, a partir das fls. 150.

 Por conseguinte, diante da certidão de fls. 152, reitere-se a intimação 

determinada às fls. 152 (atenção para a posterior renumeração de folhas), 

com a mesma advertência, que deverá agora ser cumprida via mandado, 

intimando-se o Gerente da Agência local.

 Cumpra-se prioritariamente, por se tratar de processo inserido na 

META-2/2018-CNJ.
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Tangará da Serra-MT, 29 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 5578 Nr: 2047-67.1998.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO SEDENESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 5578.

Vistos,

Deixo de homologar o acordo de fls. 332-vº/334-vº, uma vez que foi 

assinado por terceiro alheio à relação processual.

 Assim, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, cientificando-a que no silêncio será 

presumido como pedido de desistência do processo.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 24 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 167939 Nr: 8287-13.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO LUIZ FERRI BEINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 167939.

Vistos,

Indefiro o pedido de expedição de ofício aos cartórios desta Comarca, por 

ser ônus da parte diligenciar no sentido de obter informações acerca da 

existência de inventário extrajudicial, conforme já decidido às fls. 40.

Nesse passo, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado 

para requerer o que entender direito em termos de prosseguimento, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 29 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 232297 Nr: 21333-98.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGENIO CUIABA LTDA - MULTICENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOVIARIOS CANTINHO 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF - 

OAB:9502/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5475

 Autos nº: 232297.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 71, intime-se a parte executada para se 

manifestar e requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cientificando-a que no silêncio o processo será arquivado.

 Não havendo manifestação e certificado o decurso de prazo para tanto, 

arquivem-se os autos, procedendo-se as baixas e anotações 

necessárias.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 29 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224125 Nr: 13442-26.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA SOBRAL NABHAN, MARICELIA SOBRAL 

NABHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEL LOPES, CASSIA DAS DORES MENDES 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIESER DA SILVA LEITE - 

OAB:6384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 224125.

 Vistos,

 Recebo as emendas à inicial de fls. 396.

Por conseguinte, diante das informações e documentos trazidos às fls. 

396/399, entendo que não é necessária a inclusão da Prudenshopping S/A 

no polo passivo, uma vez que houve o cancelamento da penhora 

registrada sob R-05 na matrícula 12.288, conforme AV-10/2.636 às fls. 

399.

Retifique-se o polo passivo da ação, haja vista a inclusão do Banco do 

Brasil S/A.

Proceda-se com a citação conforme determinado às fls. 394.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 24 de maio de 2018.

.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 248216 Nr: 15264-16.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA – MULTICENTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF - 

OAB:9502/MT

 Autos nº: 248216.

Vistos,

Defiro o pedido de parcelamento dos honorários advocatícios executados 

(fls. 39), uma vez que não houve oposição pela parte exequente, 

conforme petição de fls. 44, devendo ser registrado que o valor das 

parcelas deverá ser acrescido de correção monetária e de juros de um 

por cento ao mês, consoante dispõe o art. 916 do Código de Processo 

Civil.

 Por conseguinte, por se tratar de quantia incontroversa, desde já, defiro o 

levantamento do valor depositado referente ao pagamento de 30% do 

valor devido (fls. 40) e da primeira parcela (fls. 43), bem como as demais 

parcelas que vierem a serem depositadas até o cumprimento integral da 

obrigação, devendo a parte exequente indicar uma conta para depósito.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Após o levantamento da sexta parcela, voltem-me os autos conclusos 

para extinção.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 29 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 172946 Nr: 14556-68.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

TRES IRMÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Autos nº: 172946.

Natureza: Ação de Busca e Apreensão.

Requerente: Banco Mercedes Benz do Brasil S/A.

Requerido: Distribuidora de Produtos Alimentícios Três Irmãos LTDA.

Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão proposta em 16 de julho de 2014 

por Banco Mercedes Benz do Brasil S/A em face de Distribuidora de 

Produtos Alimentícios Três Irmãos LTDA, todos devidamente qualificados 

nos autos.

 Realizados vários atos processuais, a parte requerente foi intimada 

pessoalmente (fls. 205-Vº) para dar prosseguimento ao feito, tendo esta 

permanecida inerte, conforme certidão de fls. 206.

 Intimada via DJE nº 10117, publicado em 09/10/2017, e pessoalmente, 

conforme AR de fls. 205-Vº, para dar prosseguimento ao feito, sob a 

advertência de que seu silêncio implicaria na extinção do mesmo, a parte 

autora manteve-se inerte, conforme certidão de fls. 206.

 É o relatório.

D E C I D O.

Verifica-se dos autos que apesar de intimada via DJE e pessoalmente 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, a parte autora permaneceu inerte (fls. 206).

Nesse passo, não há dúvidas de que o feito encontra-se paralisado por 

tempo superior a 30 dias por não promover, a parte autora, as diligências 

que lhe competiam, mostrando-se razoável a extinção do feito nos termos 

do art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono 

verificado.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e, a seguir, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

Havendo custas remanescentes, estas deverão ser suportadas pela parte 

autora.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 29 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272973 Nr: 3396-07.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 272973.

Natureza: Ação de Busca e Apreensão.

Requerente: Bradesco Administradora de Consórcio LTDA.

Requerido: Antonio Ferreira Costa.

Vistos,

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada em 23 de fevereiro de 

2018 por Bradesco Administradora de Consórcio LTDA em face do 

Antonio Ferreira Costa, ambos devidamente qualificados.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 08-Vº/26.

Às fls. 27 foi oportunizada a emenda da inicial para comprovação da mora.

 Contudo, conforme a certidão de fls. 29, a parte requerente não 

promoveu a emenda da inicial.

 É o relatório.

D E C I D O.

No presente caso, verifico que a parte autora embora intimada para 

proceder à emenda da petição inicial, não comprovou a constituição em 

mora do devedor, mesmo advertida que tal conduta acarretaria a 

penalidade do artigo 321 do Código de Processo Civil.

Nesse passo consigno que dada à oportunidade para a emenda da inicial 

e, após isso, o vício apontado não é sanado, é de rigor o indeferimento 

liminar.

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Júnior, em seu Código de 

Processo Civil Comentado (7ª Edição, Rev. e amp., Ed. RT, pág. 673):

“Havendo o juiz dado oportunidade ao autor para emendar a inicial e, 

depois disso, ainda persistir o vício, deverá indeferir a exordial, sem 

determinar a citação do réu”.

Isso porque, nos termos da Súmula 72 do STJ: “A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Acerca da caracterização da mora do devedor, o artigo 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei n° 911/69, dispõe que:

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário.

 Nessa esteira, entendo que é indispensável que a carta seja entregue no 

endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja 

recebida por terceiro.

No caso dos autos, embora a notificação tenha sido enviada ao endereço 

constante no contrato, verifico que esta não foi efetivamente recebida, 

constando o motiva da devolução como “ausente”, de modo que não 

houve a constituição em mora do devedor. A corroborar referido 

entendimento colaciono o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA 

- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO EM ENDEREÇO CONSTANTE DO 

CONTRATO - AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO - MORA NÃO CONSTITUÍDA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora 

é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e pode se dar por 

meio de carta registrada com aviso de recebimento. Não se verifica a 

comprovação da mora do devedor fiduciário, se não for demonstrado o 

efetivo recebimento da notificação extrajudicial remetida ao endereço 

constante do contrato.” (Ap 29103/2017, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017) (Original sem grifo)

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA 

COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Entendimento 

assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do 

devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante 

do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 2. Conclusão do 

acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste 

Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. (AgRg no AREsp 501962, Relator: Min. PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Terceira Turma, Julgado em 10/03/2015, Publicado no DJE 

16/03/2015) (Original sem grifo)

Dessa forma, verificando-se que a inicial não atende aos requisitos 

indispensáveis a propositura da ação, elencados nos artigos 319 e 320, 

todos do Código de Processo Civil, é de rigor a extinção do presente feito 

sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, I, do CPC.

Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 485, I, do 

Código de Processo Civil e por consequência, julgo extinto o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo diploma legal.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

Tangará da Serra-MT, 29 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275312 Nr: 5242-59.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARSENIO BOESING RICARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DE CARVALHO 

BURITY - OAB:11238-B, GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - 

OAB:18216/O, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 275312.

 Natureza: Busca e Apreensão.

 Requerente: Bradesco Financiamentos S/A.

 Requerido: Arsenio Boesing Ricardo.

 Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Bradesco 

Financiamentos S/A em face de Arsenio Boesing Ricardo, ambos 

qualificados.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 06/18.

Às fls. 19 foi determinada a emenda da inicial para comprovação da 

constituição em mora do requerido.

Às fls. 21 o requerente informou que o requerido pagou o débito de forma 

administrativa, pelo qual pugnou pela desistência da ação.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Em não havendo angularização do processo, é desnecessária a anuência 

da parte contrária, motivo pelo qual homologo a desistência da ação, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Ademais, informo que não houve nenhuma restrição judicial nos presentes 

autos sobre o veículo litigioso, nem mesmo foi determinada a inclusão 

judicial do nome do requerido nos cadastros de proteção ao crédito, 

tampouco a expedição de mandado de busca e apreensão.

 Custas processuais, se houver, pela parte requerente, nos termos do art. 

90, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 29 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 193124 Nr: 9433-55.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, 

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, THIESSA ESTEVES 

LEITE - OAB:18.386/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT, JOSÉ CAMPELLO TORRES NETO - OAB:OAB/RJ 

122539, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT, 

JULIANA RIBEIRO - OAB:OAB/SP 288782

 Autos nº. 193124.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 123149 Nr: 2170-45.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL MALAQUIAS DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/SP: 211.648

 Autos nº: 123149.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Ariel Malaquias da Silveira.

 Executado: Banco do Brasil S/A.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Ariel Malaquias da 

Silveira em desfavor de Banco do Brasil S/A, ambos qualificados.

 Devidamente intimada, a parte executada comprovou o pagamento 

voluntário do débito às fls. 391/392.

 Às fls. 395 a parte Exequente pugnou pelo levantamento do valor, 

mediante expedição de alvará.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Tendo o devedor satisfeito integralmente a obrigação executada, entendo 

que o processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Por conseguinte, autorizo o levantamento da importância depositada 

mediante a expedição de alvará.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

 Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 29 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 185705 Nr: 3308-71.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL MARCOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, LETICIA BORGES POSSAMAI - 

OAB:22.646/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414/SP, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT

 Autos nº: 185705.

 Vistos,

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais c/c medida liminar ajuizada por Joel Marcos Pereira em 

face de Banco Bradesco S.A., ambos qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que realizou várias operações de 

crédito com a parte requerida, dentre elas um contrato de financiamento 

imobiliário.
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 Contou que após algumas tratativas, em 26 de novembro de 2014 a parte 

requerida lhe apresentou proposta englobando: saldo devedor de cheque 

especial, capital de giro, saldo devedor de cartão de crédito, crédito 

pessoal e crédito imobiliário.

 Relatou que ficou acordado que a parte autora assumiria um novo 

empréstimo consignado no valor de R$ 90.000,00, com pagamento mensal 

de R$ 10.650,00, que corresponderia a R$ 3.580,00 do crédito imobiliário, 

R$ 5.020,00 do novo contrato de crédito pessoal consignado e R$ 

2.050,00 do novo contrato de crédito pessoal débito em conta. Assim, 

esse novo contrato daria quitação aos saldos devedores das operações 

de crédito abrangidas.

 Aduziu que após a celebração do novo contrato, não lhe foi entregue a 

sua via, sob a alegação de que o contrato seria encaminhado à matriz 

para a colheita de assinaturas.

 Relatou que no dia 12 de janeiro de 2015 foi surpreendido com uma 

intimação do Cartório de 1º Ofício de Tangará da Serra-MT, que 

encaminhava um ofício do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª 

Circunscrição Imobiliária de Cuiabá-MT informando a existência de débito 

no valor de R$ 24.839,23, em favor da credora fiduciária, ora requerida, 

que iria a protesto.

 Alegou que o referido débito não existe, razão pela qual ingressou com 

ação cautelar de sustação de protesto de título, distribuída na 3ª Vara 

Cível, sob o cód. nº 183025.

 Requereu a procedência da ação para declarar a inexigibilidade do débito, 

bem como para condenar a parte requerida em indenização por danos 

morais no importe de 40 salários mínimos.

 Em sede de antecipação de tutela, requereu que a parte requerida se 

abstenha de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ou, caso 

já tenha feito, que proceda a exclusão.

 Pugnou pela concessão da gratuidade da justiça e a inversão do ônus da 

prova.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 28/66.

 Às fls. 67 foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça e determinado 

que a parte autora recolhesse as custas.

 Às fls. 70/89 a parte autora informou a interposição de recurso de agravo 

de instrumento contra a decisão de fls. 67. O recurso foi improvido 

conforme fls. 113/120.

 Às fls. 101/103 a parte autora comprovou o recolhimento das custas 

judiciais.

 Às fls. 104 foi reconhecida a conexão da presente ação com a ação 

cautelar cód. nº 183025, sendo determinada a remessa dos autos para 

esta 3ª Vara Cível.

 A inicial foi recebia às fls. 123/125, tendo sido deferida a tutela de 

urgência para determinar que a parte requerida se abstivesse de incluir o 

nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito. Foi ainda 

deferida a inversão do ônus da prova.

 Às fls. 128 foi realizada audiência de conciliação, porém, não houve 

composição entre as partes.

 Às fls. 140/142 foi juntada cópia da sentença proferida na ação cautelar 

cod. nº 197506.

 A parte requerida apresentou contestação às fls. 144/149 alegando, 

resumidamente, que não foi entabulado acordo com a parte requerida, não 

existindo sequer indícios de que esse suposto acordo tenha englobado o 

contrato de financiamento imobiliário.

 Sustentou também que não existem os alegados danos morais, pois não 

existe demonstração de que sua conduta tenha sido ilegal.

 Assim, impugnou a inversão do ônus da prova e requereu a 

improcedência da ação. Juntou os documentos de fls. 145/172.

 Às fls. 175/176 a parte autora impugnou à contestação.

 Às fls. 178 foi determinada a intimação das partes para informarem o 

interesse na produção de outras provas. Ambas as partes informaram 

não ter interesse na produção de outras provas e requereram o 

julgamento antecipado da lide, conforme fls. 180 e fls. 181.

 Às fls. 181 a parte autora informou o descumprimento da liminar pela 

parte requerida, juntando o extrato de fls. 182.

 Vieram os autos conclusos.

 É o necessário à análise e decisão.

 A parte requerida, em sua contestação de fls. 144/149, impugnou o 

pedido de inversão do ônus da prova, alegando que não restaram 

preenchidos os requisitos necessários para seu deferimento, qual seja, a 

hipossuficiência e a verossimilhança das alegações da parte autora.

 Conforme consta dos autos, o pedido de inversão do ônus da prova foi 

deferido quando do recebimento da inicial, sendo ainda determinado que a 

parte requerida apresentasse na contestação a renegociação celebrada 

entre as partes.

 Contudo, a parte requerida negou a realização da renegociação, alegando 

ainda que não existe qualquer indício de que o suposto acordo realizado 

entre as partes teria abrangido o contrato de crédito imobiliário.

 Diante dessas alegações trazidas pela parte requerida, concluo que a 

inversão do ônus da prova anteriormente deferida merece ser revogada, 

diante da inexistência da verossimilhança das alegações da parte autora e 

também de sua hipossuficiência, requisitos estes necessários à luz do 

que dispõe o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, in 

verbis:

 “Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”;

Sem adentrar a fundo no mérito da ação, verifico que o documento 

apresentado pela parte autora às fls. 32 não demonstra, ainda que 

sumariamente, que existiu uma renegociação e que ela teria dado quitação 

aos débitos descritos no ofício nº 2.968/2014 do 5º Serviço Notarial e 

Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá-MT, que se 

pretende declarar inexistente.

 Também constato que a parte autora não demonstrou sua 

hipossuficiência técnica em relação à parte requerida, ou seja, não 

demonstrou eventual dificuldade em produzir as provas necessárias à 

sustentação de suas alegações.

 Portanto, não há verossimilhança das alegações da parte autora e 

demonstração de sua hipossuficiência, requisitos necessários para a 

manutenção da inversão do ônus da prova, que foi deferida na inicial, 

antes de ouvida a parte contrária.

 Ademais, diante da alegação da parte requerida de que não existiu a 

alegada renegociação, não há como se exigir que ela faça prova negativa 

desse fato.

 Em outras palavras, manter a inversão do ônus da prova em relação a 

esse fato implica em exigir da parte requerida a produção de verdadeira 

“prova diabólica”, o que não se revela juridicamente possível.

 Desse modo, o ônus da prova da existência da renegociação que teria 

dado quitação ao financiamento imobiliário nº 667741 deve recair à parte 

autora.

 Nesse sentido, o TJMT já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E 

MORAL – SUPOSTO COMPROMISSO FIRMADO PELO BANCO PARA 

CONCESSÃO DE EMPRESTIMO FINANCEIRO AO AUTOR – NÃO 

CUMPRIMENTO DO COMPROMISSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO – PREJUÍZOS CAUSADOS AO AUTOR – ÔNUS DO AUTOR EM 

PROVAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA DIABÓLICA – ATO ILÍCITO 

NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

 1. Cabe ao autor trazer prova cabal do fato constitutivo do seu direito, 

principalmente quando, pela natureza da situação fático-processual, a 

inversão do ônus da prova se tornar impossível, por ensejar a prescrição 

de prova diabólica, que nada mais é do que a produção de fato negativo.

2. Inexistindo provas concretas da conduta ilícita e/ou da falha na 

prestação do serviço, não há que se falar em responsabilidade civil e, por 

conseguinte, em indenização por danos morais e materiais”. (Ap 433/2017, 

Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017).

 “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE QUITAÇÃO DE FINANCIMENTO DE 

VEÍCULO FINANCIADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REJEITADA - 

PROVA DIABÓLICA - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA 

DE PROVA SOBRE A SUA PACTUAÇÃO - RECURSO IMPPROVIDO. - Não 

sendo a autora hipossuficiente, dado que a prova era de fácil produção, 

descabe a inversão do ônus da prova. Além do que, não tendo a autora 

trazido aos autos prova alguma sobre o fato constitutivo de seu direito, 

seria diabólico exigir da financiadora a prova negativa de fato passado. - 

O contrato de financiamento juntado aos autos pela autora apenas 

demonstra que era facultado a pactuação do seguro de proteção 

financeira entre a financiadora e o seu falecido esposo, razão pela qual 

não restou demonstrada a contratação do referido seguro, sendo de rigor 

a improcedência do pleito deduzido nesta demanda”. (Ap. 23507/2011, 
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DES. JOSÉ FERREIRA LEITE, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/09/2011, Publicado no DJE 29/09/2011).

 Portanto, diante dos argumentos acima, a inversão do ônus da prova 

anteriormente deferida deve ser revogada, devendo ser observada a 

regra prevista no art. 373 do Código de Processo Civil.

 Outrossim, uma vez constatada que as alegações da parte autora não 

são verossímeis, a tutela de urgência deferida às fls. 123/125 também 

merece ser revogada, pois ausente o requisito da probabilidade do direito 

invocado.

 O art. 296 do Código de Processo Civil permite, a qualquer tempo, que o 

juiz reveja a decisão que deferiu ou denegou o pedido de tutela provisória, 

seja para revogá-la ou modificá-la, haja vista a natureza provisória das 

tutelas, vejamos:

“Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do 

processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória 

conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo”.

 Desse modo, a medida que se impõe é a revogação da tutela provisória 

de urgência deferida às fls.123/125, pois ausente a demonstração da 

probabilidade do direito da parte autora.

 Diante de todo o exposto, revogo a inversão do ônus da prova e a tutela 

de urgência deferidas às fls. 123/125, nos termos da fundamentação 

acima.

 Intime-se novamente a parte autora para, no prazo de 15 dias, informar se 

pretende produzir outras provas, justificando-as, ou se mantém o pedido 

de julgamento antecipado da lide postulado às fls. 181.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 23 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 202864 Nr: 16985-71.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX GONÇALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 202864.

 Vistos,

 Após inúmeras tentativas de citação da parte Executada, foi deferido e 

realizado, às fls. 76/80, o arresto online nas contas do Executado, tendo 

sido parcialmente exitoso.

Às fls. 81 a parte Executada compareceu aos autos sustentando a 

nulidade da penhora efetivada, eis que ainda não havia sido citada, bem 

como por se tratar de verba referente a salário, sendo, portanto, 

impenhorável.

Pugna o Executado pelos benefícios da justiça gratuita e pelo desbloqueio 

imediato do valor.

Às fls. 88 a Exequente requereu a busca via INFOJUD para verificar bens 

passíveis de penhora, tendo em vista que o valor bloqueado não é 

suficiente.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o bloqueio realizado via BACENJUD 

nas contas do Executado não se trata de penhora, mas sim de arresto.

De acordo com o art. 830 do Código de Processo Civil, quando o oficial de 

justiça não encontrar o Executado, poderá arrestar bens para garantia da 

execução.

Nesse sentido, corrobora a jurisprudência quanto a possibilidade de 

arresto online via BACENJUD, quando frustradas as tentativas de citação.

 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PEDIDO DE 

ARRESTO ON-LINE ANTES DA CITAÇÃO - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA 

BACENJUD - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Frustrada a tentativa 

de citação do devedor, mostra-se viável a realização de arresto on-line, 

via sistema BacenJud, providência essa em consonância com o disposto 

no art. 653 do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - AI: 10024143178390001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de 

Julgamento: 15/03/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 11/04/2016)

Assim sendo, não há o que se falar quanto a nulidade da penhora 

realizada, tendo em vista que apenas foi realizado o arresto online nas 

contas do Executado para garantia da execução, sendo perfeitamente 

possível, diante das tentativas de citação que restaram infrutíferas.

Ademais, ante o comparecimento espontâneo do Executado nos 

presentes autos, encontra-se suprida a falta de citação, conforme art. 

239, § 1º, do CPC.

Por outro lado, com relação a impenhorabilidade dos valores bloqueados, 

verifico que razão assiste ao Executado, pois se trata de verba salarial.

Observo que o extrato da conta corrente do Executado, juntado às fls. 84, 

comprova de forma clara que após o recebimento do salário houve o 

bloqueio judicial, motivo pelo qual entendo pela necessidade de 

desbloqueio do referido valor, eis que impenhorável.

Assim sendo, procedo com a liberação do valor bloqueado, tendo em vista 

a sua natureza salarial.

Por outro lado, com relação ao petitório de fls. 88, resta o mesmo 

parcialmente prejudicado, tendo em vista a impenhorabilidade do valor 

bloqueado.

Desse modo, defiro o pedido de busca de veículos em nome da parte 

Executada, via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o Executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, fica desde já indeferida a pesquisa via 

INFOJUD, uma vez eventuais bens imóveis podem ser buscados 

diretamente pela parte Exequente mediante consulta ao CRI local.

 Assim, fica a parte Exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

Por fim, concedo ao Executado os benefícios da justiça gratuita, nos 

moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 25 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 197506 Nr: 12795-65.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL MARCOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, LETICIA BORGES POSSAMAI - 

OAB:22.646/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Autos nº: 197506.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Joel Marcos Pereira.

 Executado: Banco Bradesco S.A.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Joel Marcos Pereira 

em desfavor de Banco Bradesco S.A., ambos qualificados nos autos, nos 
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termos da petição de fls. 120/121.

 Intimada para pagar o valor do débito, a parte executada às fls. 126v 

apresentou comprovante do pagamento da obrigação.

 É o relatório.

D E C I D O.

 Diante da satisfação integral da obrigação executada, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Defiro o levantamento dos valores depositados às fls. 126v, mediante a 

expedição de alvará em favor da parte credora ou de seu procurador, 

desde que possua poderes para tanto, o que deverá ser certificado nos 

autos, devendo ainda ser observado o disposto no art. 450 da CNCG.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 25 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 151378 Nr: 11527-78.2012.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SOJA OESTE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 151378.

Natureza: Busca e apreensão.

Requerente: Banco Bradesco S/A.

Requerida: Comercial Soja Oeste S/A.

Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco 

S/A em face de Comercial Soja Oeste S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 Realizados vários atos processuais, foi determinada a intimação do 

Requerente para indicar o endereço para localização do objeto da busca e 

apreensão, sob pena de extinção.

Às fls. 102 o banco Requerente indicou novo endereço para expedição de 

mandado.

Às fls. 103/104 o Requerente foi intimado, via DJE, para efetuar o 

pagamento das diligências do oficial de justiça.

Às fls. 105 foi certificado o decurso do prazo para a parte Requerente 

efetuar o pagamento.

Às fls. 106/vº o Requerente foi intimado pessoalmente, conforme AR 

juntado, para dar prosseguimento ao feito em 05 dias, sob pena de 

extinção, conforme art. 485, III, do CPC.

É o relatório.

D E C I D O.

Verifica-se dos autos que apesar de pessoalmente intimado para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, o Requerente permaneceu inerte.

Nesse passo, não há dúvidas de que o feito encontra-se paralisado por 

tempo superior a 30 dias por não promover, a parte Requerente, as 

diligências que lhe competiam, mostrando-se razoável a extinção do feito 

nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do 

abandono verificado.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e, a seguir, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

Havendo custas remanescentes, estas deverão ser suportadas pela parte 

Requerente.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 29 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 159896 Nr: 9253-10.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATUALLIS CONFECÇÕES LTDA, JAIR EURICO 

DE SOUZA, ROSANGELA MARIA EILERT DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Autos nº: 159896.

 Vistos,

 1- Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar 

cópia atualizada das matrículas do imóvel indicado à penhora às fls. 56.

 2- Com a juntada da matrícula e sendo constatado que o imóvel é de 

propriedade dos executados, defiro a penhora do referido imóvel, por 

termo nos autos.

 3- Lavrado o termo de penhora, intime-se a parte executada na pessoa 

de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

 4- Expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado, devendo as 

partes ser intimadas da avaliação para, querendo, se manifestarem em 15 

dias.

 5- Cumpridas as determinações acima e não havendo impugnação à 

avaliação, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se quanto à adjudicação do bem penhorado, indicação de 

leiloeiro ou a realização da alienação por sua própria iniciativa, 

consignando-se que na ausência de indicação caberá a este Juízo a 

designação de leiloeiro.

 6- Havendo interesse na adjudicação, intime-se a parte executada para 

se manifestar, no prazo de 15 dias, (art. 876, § 1º, do Código de Processo 

Civil), remetendo, em seguida, os autos à conclusão.

 7- Não havendo interesse por parte do exequente em indicar leiloeiro ou 

realizar a venda extrajudicial, nomeio o leiloeiro credenciado José Pedro 

Araujo (Registro JUCEMAT n.º 25) e/ou Wellington Martins Araujo (Registro 

JUCEMAT n.º 17), da empresa Araujo Leilões, com endereço na Rua 

Custodio de Melo, n.º 630, Cidade Alta, Cuiabá-MT, CEP 78.068-340, 

telefone: (65) 99997-1717, e-mail: araujoleiloes@gmail.com.

 8- Em respeito ao disposto no § 1º do art. 880 do Código de Processo 

Civil, estabeleço as seguintes condições para a concretização da 

alienação, as quais deverão ser observadas tanto na realizada por 

iniciativa do exequente quanto por leiloeiro credenciado:

a) A alienação poderá ocorrer, a critério do leiloeiro, por pregão 

presencial, eletrônico ou pela combinação das duas modalidades 

anteriores (pregão híbrido), estes últimos com a utilização da rede mundial 

de computadores, devendo o leiloeiro empregar as cautelas necessárias 

para assegurar ampla segurança e publicidade das transações.

b) A publicidade dos atos de alienação fica ao encargo do leiloeiro, 

devendo o edital ser publicado na rede mundial de computadores, em sítio 

escolhido pelo leiloeiro, conforme ora facultado pelo Juízo, de modo que, 

desde logo, fica autorizado a disponibilizar a íntegra dos editais (que 

conterão, além dos requisitos legais, a íntegra da presente decisão) e 

outros documentos via internet, em site especificamente mantido com essa 

finalidade; autorizada, ainda, a publicação na mídia impressa ou física 

apenas de resumos, extratos ou comunicados de chamamento genéricos 

e concisos dos interessados no leilão, desde que neles haja remissão ao 

endereço eletrônico onde a íntegra da documentação estará disponível 

para exame e consulta.

c) Devem ser cientificadas, com no mínimo 05 (cinco) dias de 

antecedência em relação à primeira data de venda, as pessoas descritas 

no artigo 889, e incisos, do Código de Processo Civil. Caso o devedor não 

seja encontrado, considerar-se-á intimado pelo próprio edital de leilão (art. 

889, parágrafo único, do CPC);

d) Fixo em 5% (cinco por cento) a comissão do leiloeiro acima designado, 

sobre o valor do lanço ofertado para arremate do bem, comissão esta que 

deverá ser paga pelo arrematante. Em caso de acordo, remição ou 

adjudicação superveniente à designação da(s) hasta(s) arbitro comissão 

do leiloeiro em 2% (dois por cento) sobre o valor do bem penhorado a título 

de reembolso das despesas efetuadas pela “Gestão Judicial”, a qual será 

suportada pelo adjudicante ou pelo executado, conforme o caso. Na 

hipótese de acordo ou remição após a realização da alienação, o leiloeiro 

e o corretor público farão jus à comissão de 5%, prevista acima.

e) O exequente, se não for beneficiário de dispensa legal de preparo, 
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deverá antecipar ao leiloeiro o valor das despesas com a publicidade do 

leilão, conforme alínea “b”.

f) É admitida a arrematação de bens para pagamento parcelado, nos 

termos previstos no artigo 895 do CPC, sendo que o pagamento à vista 

sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e 

caberá ao leiloeiro controlar a integralização do pagamento. Na hipótese 

de pagamento parcelado será exigida caução idônea ou hipoteca, 

conforme o caso.

g) Para fins de determinação do preço vil, esclarece-se, desde logo, que 

por tal é compreendido aquele inferior a 50% do valor da avaliação, nos 

termos do artigo 891, parágrafo único, do CPC. E o lance mínimo no leilão 

de imóveis em qualquer das datas será de 50% da avaliação, conforme 

artigo 891 do CPC.

h) fixo o prazo de 04 meses para ultimação da alienação;

 9- Se, por qualquer motivo, não ocorrer a arrematação dos bens em hasta 

pública, fica desde logo autorizado o leiloeiro nomeado a proceder à 

alienação por iniciativa particular, na forma do artigo 880 do CPC, 

aplicando-se, no que couber, a tal modalidade de expropriação, as 

determinações constantes no item “8” desta decisão, inclusive quanto à 

comissão do Leiloeiro.

 10- Expeça-se autorização para realização de imagens ou ilustrações 

que auxiliem na publicidade e no exame do bem, considerando ser tal 

medida útil para fins de proporcionar aos interessados na arrematação 

exame e inspeção dos bens.

 11- Em se tratando de bens imóveis, caso inexistam nos autos, 

requisite-se ao exequente: (a) certidão atualizada do registro imobiliário; 

(b) certidões das Fazendas Públicas do Estado e do Município, da Receita 

Federal e do INSS, quanto a este último para fins de comprovação de 

inexistência de débitos (CND), devendo constar do ofício que o imóvel 

será levado à praça, com indicação precisa do número dos autos, nome 

das partes e valor do débito; (c) certidão negativa de inscrição de dívida 

ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional 

competente (art. 62 do Decreto-lei nº. 147/67) e (d) o Certificado de 

Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) emitido pelo INCRA, se for imóvel rural, 

que comprove cadastro dele junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural 

– SNCR.

 12- Cumpram-se as formalidade legais, expedindo-se, inclusive, edital(is), 

na forma do artigo 887 do Código de Processo Civil, o(s) qual(is) 

deverá(ão) ser(em) fixado(s) no local de costume e publicados, em 

resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local, com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias. Tal publicidade não prejudica a 

mencionada no item “8, b” da presente decisão.

 13- Intimem-se as partes, na pessoa dos advogados ou pessoalmente, 

caso não possuam advogado constituído nos autos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 23 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 164452 Nr: 2353-74.2014.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATUALLIS CONFECÇÕES LTDA, JAIR EURICO DE 

SOUZA, ROSANGELA MARIA EILERT DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Autos nº: 164452.

 Vistos,

 Atuallis Confecções Ltda, às fls. 181/189, opôs embargos de declaração 

com efeitos infringentes em face da sentença de fls. 176/179, alegando a 

existência de omissões e contradições.

 A parte embargante alegou que a sentença foi omissa e contraditória ao 

julgar improcedente a ação, com o fundamento de que foram 

apresentadas alegações genéricas, pois afirma que se trata de relação de 

consumo e também o Banco embargado não juntou os contratos 

celebrados entre as partes.

 Assim, argumentou que era necessária a apresentação dos contratos 

pelo Banco embargado para informar o valor real do débito, o que foi 

cobrado indevidamente e o montante a ser repetido, bem como sustentou 

que deveria ter sido aplicado o disposto no art. 400 do Código de 

Processo Civil.

 A parte embargante alegou ainda que a sentença foi omissa em relação 

ao pedido de dilação probatória, pois não foi oportunizado a produção da 

prova oral postulada.

 A parte embargada se manifestou às fls. 192/194, pugnando pela rejeição 

dos embargos de declaração, em razão de não existir os vícios 

apontados.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos (certidão de fls. 190).

 No entanto, no mérito, os presentes embargos não merecem ser 

acolhidos, haja vista a nítida pretensão da parte embargante de rediscutir 

a matéria já decidida, sendo certo que os embargos de declaração não se 

prestam a esta finalidade, mas tão somente ao saneamento dos vícios 

previstos no art. 1022 do CPC, vícios estes inexistentes na decisão 

embargada.

 A sentença proferida às fls. 176/179 não é contraditória e nem omissa, 

tendo sido satisfatoriamente fundamentada, com a exposição das razões 

que levaram ao julgamento antecipado da lide e a improcedência da ação.

 Assim, a irresignação da parte com o que foi decidido não pode ser objeto 

de embargos de declaração, devendo a parte embargante se valer do 

meio processual adequado para buscar a reforma da decisão, se o caso.

 Nesse sentido, o TJMT já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – 

INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – 

INADMISSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO - 

CARÁTER PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não 

constatadas a omissão e a contradição indicadas, mas sim o propósito de 

rediscutir o mérito. Não evidenciada a má-fé do embargante, a multa a que 

se refere o artigo 81 do CPC é indevida. Verificado o caráter meramente 

protelatório, aplica-se multa em percentual sobre o valor atualizado da 

causa (art. 1.026, §2º, do CPC). (ED 33402/2018, Des. Rubens de Oliveira 

Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018).

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 181/189, por 

inexistir os vícios apontados.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Tangará da Serra-MT, 23 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279985 Nr: 8964-04.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUSTIÇA FEDERAL 

MATO GROSSO 8ª VARA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA IODONETE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780, JUEL PRUDÊNCIO BORGES - OAB:3838/MT, Paola 

Cristina Rios Pereira Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência ao oficial de justiça, no Bairro Jardim 

Shangrilá, devendo ser depositada em guia própria a ser expedida no site 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo 

"emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o 

comprovante nos autos. Informo ainda, que caso não haja manifestação 

no prazo de 30 dias, a deprecata será devolvida, em conformidade com o 

que determina o item 2.7.5 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, alterado pelo Provimento 

67/2008-CGJ que dispõe: "Os Juízes deverão devolver as cartas 

precatórias em que o advogado da parte interessada, apesar de intimado 

diretamente pelo juízo deprecado para manifestação e/ou providência 

(manifestação sobre certidões, pagamento de diligências e/ou outras 

despesas processuais, indicação ou complementação de endereço, etc), 

permanecer inerte por mais de 30 (trinta) dias."
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264206 Nr: 27826-57.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.FRANCISCO BELTRÃO-PR, EMERSON BENEDETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIGO MADEIRAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR CECHINI - OAB:OAB/PR 

45541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 367,40 (trezentos e sessenta e 

sete reais e quarenta centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça ARASH KAFFASHI, mediante guia a ser 

emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279799 Nr: 8866-19.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO PILOTTI, BEATRIZ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - 

OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,Ao receber o processo concluso para proceder ao bloqueio de 

verbas via BACENJUD, isso em razão do descumprimento da liminar 

concedida, verifiquei que o procedimento a ser realizado, embora 

complexo, é comum (cirurgia cardíaca de revascularização após infarto 

agudo do miocárdio).Logo, tentando otimizar recurso público[...].Anoto que 

passei meu celular funcional para a referida Advogada (isso em razão das 

reiteradas suspensões de expediente em decorrência da greve dos 

caminhoneiros) para que a mesma, se necessário, informe o 

descumprimento das obrigações assumidas pelo Estado, sendo que neste 

caso darei imediato prosseguimento no pedido de bloqueio já formulado. 

Por fim, apenas para ilustrar o porquê do empenho deste Magistrado na 

solução alternativa da questão, anoto que, segundo afirmado pela 

Servidora Criciane, o procedimento orçado às fls. 29 por R$ 89.800,00 é 

realizado por cerca de R$ 12.000,00 para o Estado, de modo que, desde 

que obviamente observada a urgência que o estado de saúde do autor 

exige, entendo que todos os esforços devem ser dirigidos para o racional 

uso das verbas públicas, inclusive para que seja observado o princípio da 

universalidade da saúde. Ante todo o exposto, determino que o processo 

permaneça em cartório por mais 24 horas, sendo que depois deste prazo 

o Sr. Gestor deverá certificar nos autos, após contato com a advogada da 

parte autora, se houve a resolução do impasse, vindo o feito 

imediatamente concluso em caso negativo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 151103 Nr: 11222-94.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIR LOPES MALHEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 240930 Nr: 9044-02.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO BLANCO GONSALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fls. 106, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 188727 Nr: 5653-10.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTENIR DA SILVA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fls. 146, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273061 Nr: 3463-69.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON LEANDRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fls. 28, para, 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 138328 Nr: 8729-81.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PURCINELLI MARTINS, FRANCO 

ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.
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Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280214 Nr: 9128-66.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILDO TAVARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:17378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9128-66.2018 (Cód. 280214)

 VISTOS, ETC.

Considerando a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o qual 

prevê novos requisitos para a petição inicial, bem assim como a alusiva 

peça não consta a opção de realização ou não de audiência de 

conciliação ou mediação, tal como determina o artigo 319, II e VII, do NCPC, 

faculto a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da 

lei.

Sem prejuízo, defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, com 

fundamento no artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, ressaltando 

que a isenção ora deferida abrange, além das custas, taxas, selos e 

despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

atenderem o beneficiário.

 Intime-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

(em substituição legal)

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001427-37.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GALLI & GALLI LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT0012558A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANALISTAS DE MEIO AMBIENTE Srs. JURACY DA SILVA SANTOS FILHO 

e JOSÉ CARLOS BELTRAMELLO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1001427-37.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: GALLI & GALLI LTDA IMPETRADO: ANALISTAS DE MEIO 

AMBIENTE SRS. JURACY DA SILVA SANTOS FILHO E JOSÉ CARLOS 

BELTRAMELLO Vistos, Cuida-se de mandado de segurança impetrado 

pelo Posto Galli e Galli Ltda., representado por Adenir José Galli, em 

desfavor de Juracy da Silva Santos Filhos e José Carlos Beltramello, 

analistas de meio ambiente da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, com 

sede funcional em Cuiabá/MT. Inicialmente, no tocante a autoridade 

coatora do mandado de segurança a competência para processamento e 

julgamento do processo é definida segundo a sede funcional da 

autoridade coatora, tratando-se de competência absoluta. A jurisprudência 

é firme no sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA ESTABELECIDA DE ACORDO COM A SEDE FUNCIONAL DA 

AUTORIDADE COATORA. SÚMULA 83, DESTA CORTE, APLICÁVEL 

TAMBÉM AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELA LETRA A DO PERMISSIVO 

CONSTITUCIONAL. IMPROVIMENTO. I. A jurisprudência desta Corte se 

firmou no sentido de que a competência para conhecer do mandado de 

segurança é a da sede funcional da autoridade coatora. II. Aplicável a 

Súmula 83, desta Corte, aos recursos interpostos com base na letra a, do 

permissivo constitucional. III. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(STJ. AgRg no REsp: 1078875 RS 2008/0169558-0, Relator: Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 03/08/2010, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2010) “PROCESSUAL CIVIL. 

MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUTORIDADE 

IMPETRADA. 1 - A competência para julgamento de mandado de 

segurança é definida de acordo com a categoria e a sede funcional da 

autoridade impetrada, tratando-se, nestes termos, de competência 

absoluta e, como tal, insuscetível de ampliação. 2 - Recurso desprovido”. 

(TRF 2ª R, AG 200202010460450, rel. Juiz Fed. Convocado MARCELO 

PEREIRA, OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, DJU 04/07/2008, p. 404). 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. SEDE 

DA AUTORIDADE COATORA. REMESSA PARA O JUÍZO COMPETENTE. 1. 

A competência para processar e julgar mandado de segurança é definida 

pela sede funcional da autoridade coatora. 2. Declarada a incompetência 

absoluta, deve o processo ser remetido para o Juízo competente (art. 113, 

§ 2º, CPC). 3. Apelação a que se dá parcial provimento. Por outro lado, o 

ilustre mestre HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, tratando do 

reconhecimento da incompetência absoluta, assim leciona, verbis: “Os 

autos serão remetidos ao juiz competente, que terá de aproveitar todos os 

atos probatórios já praticados” (In Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 

Forense, 26.ª ed., p. 189). Destarte, sendo a inicial clara ao definir o ato 

impugnado e a autoridade coatora, e sendo certo que tal autoridade possui 

sede funcional na comarca de Cuiabá e não nesta comarca de rigor o 

declínio da competência deste Juízo para aquele, o que deve ser feito de 

ofício. Isto posto, reconheço a incompetência absoluta deste juízo e 

DECLINO, ex officio, de minha competência jurisdicional para conhecer, 

processar e julgar a presente ação, em favor do douto Juízo da Comarca 

de Cuiabá, para onde determino a remessa deste feito. Intime-se. 

Cumpra-se, com as baixas e anotações necessárias. Às providências. 

Tangará da Serra/MT, 29 de maio de 2018. Marcos Terencio Agostinho 

Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001320-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE TRETTEL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

Secretária Municipal de Administração de Tangará da Serra (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 1001320-90.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: MARCIO JOSE TRETTEL IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL 

DE TANGARÁ DA SERRA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DE TANGARÁ DA SERRA Vistos. Cuida-se de Mandado de Segurança 

impetrado Marcio José Trettel em face de ato praticado por Fábio Martins 

Junqueira, Prefeito de Tangará da Serra/MT, pugnando pela abstenção da 

autoridade coatora em emitir ordens de serviços com atribuições diversas 

daquelas previstas para o seu cargo. Conduto, a parte impetrante noticiou 

o desinteresse no presente feito, pugnando pela homologação da 

desistência da ação (Id 13356361). Após, vieram-me os autos conclusos. 

É o relato necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, com a 

Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acordão” (artigo 12, CPC). Todavia, excetuam-se à 

regra os processos que se atentem ao disposto no §2º do artigo 12 do 

Código de Processo Civil. Desse modo, o presente feito merece imediato 

julgamento, haja vista se tratar de feito de tramitação prioritária, nos 

moldes do artigo 12, §2º, inciso IV, do Código de Processo Civil. Posto 

isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO para declarar extinto o processo 

sem resolução do mérito da causa. Isento de custas, na forma da lei, e 

honorários incabíveis na espécie, conforme Súmula 512 do STF. Sem 

reexame necessário, tendo em vista a ausência de pressuposto, nos 

termos da Lei n.º 12.016/2009. Publique-se, registre-se, intimem-se e se 

cumpra. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas 

legais. Tangará da Serra/MT, 29 de maio de 2018. Marcos Terencio 

Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001071-76.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (IMPETRANTE)

TATIANE CRISTINA DISPERATTI DE AQUINO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 1001071-76.2017.8.11.0055. 

IMPETRANTE: TATIANE CRISTINA DISPERATTI DE AQUINO, SINDICATO 

DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO IMPETRADO: PREFEITO 

MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA 

SERRA Vistos. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pelo 

Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso 

e Tatiane Cristina Disperatti de Aquino em face de ato praticado por Fábio 

Martins Junqueira, Prefeito de Tangará da Serra/MT, sustentando a 

preterição da nomeação da segunda impetrante para o cargo de Professor 

– Anos Iniciais. Conduto, a parte impetrante noticiou o desinteresse no 

presente feito, pugnando pela homologação da desistência da ação (Id 

11610537), com concordância do impetrado (Id 11910734). Após, 

vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. Fundamento e 

decido. Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os 

juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (artigo 12, CPC). Todavia, 

excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto no §2º do 

artigo 12 do Código de Processo Civil. Desse modo, o presente feito 

merece imediato julgamento, haja vista se tratar de feito de tramitação 

prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso IV, do Código de Processo 

Civil. Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO para declarar extinto o 

processo sem resolução do mérito da causa. Isento de custas, na forma 

da lei, e honorários incabíveis na espécie, conforme Súmula 512 do STF. 

Sem reexame necessário, tendo em vista a ausência de pressuposto, nos 

termos da Lei n.º 12.016/2009. Publique-se, registre-se, intimem-se e se 

cumpra. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas 

legais. Tangará da Serra/MT, 29 de maio de 2018. Marcos Terencio 

Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001071-76.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (IMPETRANTE)

TATIANE CRISTINA DISPERATTI DE AQUINO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 1001071-76.2017.8.11.0055. 

IMPETRANTE: TATIANE CRISTINA DISPERATTI DE AQUINO, SINDICATO 

DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO IMPETRADO: PREFEITO 

MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT, MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA 

SERRA Vistos. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pelo 

Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso 

e Tatiane Cristina Disperatti de Aquino em face de ato praticado por Fábio 

Martins Junqueira, Prefeito de Tangará da Serra/MT, sustentando a 

preterição da nomeação da segunda impetrante para o cargo de Professor 

– Anos Iniciais. Conduto, a parte impetrante noticiou o desinteresse no 

presente feito, pugnando pela homologação da desistência da ação (Id 

11610537), com concordância do impetrado (Id 11910734). Após, 

vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. Fundamento e 

decido. Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os 

juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (artigo 12, CPC). Todavia, 

excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto no §2º do 

artigo 12 do Código de Processo Civil. Desse modo, o presente feito 

merece imediato julgamento, haja vista se tratar de feito de tramitação 

prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso IV, do Código de Processo 

Civil. Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO para declarar extinto o 

processo sem resolução do mérito da causa. Isento de custas, na forma 

da lei, e honorários incabíveis na espécie, conforme Súmula 512 do STF. 

Sem reexame necessário, tendo em vista a ausência de pressuposto, nos 

termos da Lei n.º 12.016/2009. Publique-se, registre-se, intimem-se e se 

cumpra. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas 

legais. Tangará da Serra/MT, 29 de maio de 2018. Marcos Terencio 

Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001387-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ATHAYDES ANTONIO FRAGA ALVES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS DA ESCOLA 

ESTADUAL 13 DE MAIO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 1001387-55.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: ATHAYDES ANTONIO FRAGA ALVES IMPETRADO: 

SECRETÁRIO DA COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS DA ESCOLA 

ESTADUAL 13 DE MAIO TANGARÁ DA SERRA Vistos, Cuida-se de 

mandado de segurança impetrado por Athaydes Antônio Fraga Alves em 

desfavor do Secretario da Comissão de Atribuição de aulas da escola 

estadual 13 de maio de Tangará da Serra/MT. Sustenta o impetrante que 

se inscreveu para concorrer a vaga de professor por contrato temporário 

junto ao Colégio Estadual 13 de MAio, sendo esta vaga remanescente 

destinada a concorrência por profissionais interinos, por força da 

Instrução Normativa n.º 14/2017/GS/SEDUC/MT. Assevera que após o 

deferimento de sua inscrição e o procedimento de contagem de pontos 

para a vaga ofertada, logrou êxito e se classificou em primeira posição. 

Contudo, argumenta que em 02/02/2018 o impetrante não pode participar 

da atribuição de aulas, visto sua candidatura ter sido indeferida, ante o 

afastamento de seu labor temporário por um período imediatamente 

superior a sessenta dias no exercício anterior. No entanto, o impetrante 

argumenta que seu afastamento ocorreu devido sua submissão a 

tratamento médico, sendo que não há qualquer óbice ou impedimento para 

o exercício da função. Informa o impetrante que formulou pedido 

administrativo junto a Secretaria de Estado de Educação, contudo não 

houve instauração de procedimento administrativo. Argumenta que a 

Instrução Normativa n.º 14/2017/GS/SEDUC/MT fere direito e garantias 

individuais dos concorrentes, visto que pune os servidores por contrato 

temporário que foram afastados de suas funções para fins de tratamento 

médico. Assim, pugna pela concessão de segurança para que a 

autoridade coatora realize sua atribuição de aulas, visto que alcançou a 

primeira colocação, bem como para o fim de declarar a 

inconstitucionalidade do artigo 18, inciso II, alínea b, da Instrução Normativa 

n.º 14/2017/GS/SEDUC/MT. Com a inicial vieram os documentos, É o relato 

necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, concedo ao impetrante os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes ditados pelos artigos 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil, destacando-se que tal decisão 

poderá ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua 

situação. Inicialmente, ressalto que o mandado de segurança é a via 

adequada para atacar o ato impugnado, sendo certo que a referida ação 

está atualmente regulamentada pela Lei nº 12.016/09, a qual prevê o 

seguinte no artigo 1º: Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança 

para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça [...]. Como qualquer outra ação, deve o mandado de 

segurança preencher os pressupostos processuais e as condições da 

ação, havendo, no caso do “writ”, porém, uma condição específica, qual 

seja, o direito líquido e certo. Por direito líquido e certo deve ser entendido 

o direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de 

demonstração documental. Além disso, para que seja possível a 

concessão de medida liminar em mandado de segurança devem concorrer 

dois requisitos legais, quais sejam: a relevância dos motivos ou 

fundamentos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade da 
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ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil 

reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o 

ato coator até a sentença final. Neste sentido o inciso III do art. 7º da Lei 

nº 12.016/09: Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se 

notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda 

via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias, preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito; III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, 

quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir 

do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o 

ressarcimento à pessoa jurídica. No caso em destaque, analisando 

detidamente o escolho probatório produzido nos autos, bem como, os 

argumentos despendidos pela impetrante, em sede de cognição 

superficial, própria deste momento processual, não vislumbro a relevância 

dos fundamentos deduzidos, assim, reputo como sendo de rigor o 

indeferimento da liminar pretendida. Com efeito, apesar dos impetrantes 

alegarem ato ilegal por parte da autoridade coatora, constata-se, apenas, 

que aquela agiu dentro dos limites legais, visto que apenas deixou de 

atribuir as aulas ao impetrante em decorrência da previsão expressa de 

vedação imposta na Instrução Normativa n.º 014/2017/GS/SEDUC/MT (Id 

13398237), a qual dispõe sobre o processo de atribuição de aulas nas 

Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino para o ano letivo de 2018. 

Portanto, em sede de juízo provisório, não vislumbro a existência de um 

dos pressupostos essenciais autorizadores da concessão de medida 

liminar, ou seja, ausência de verossimilhanças das alegações, razão pela 

qual INDEFIRO a medida liminar pleiteada. Decorrido o prazo para que a 

autoridade coatora preste as informações, dê-se vista ao Ministério 

Público para manifestação em 10 (dez) dias. Feito isto, voltem-me os autos 

conclusos para sentença. No mais, cumpra-se prioritariamente, como 

determina o § 4º do artigo 7º da Lei nº 12.016/09. Às providências. 

Tangará da Serra/MT, 29 de maio de 2018. Marcos Terencio Agostinho 

Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001384-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NERI DE SOUSA & CIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE CAROLINA VIEIRA OAB - MT24838/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretária Municipal de Indústria, Comércio e Serviços de Tangará da 

Serra/MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 1001384-03.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: NERI DE SOUSA & CIA LTDA - ME IMPETRADO: SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TANGARÁ DA 

SERRA/MT Vistos, Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Neri 

de Souza & Cia Ltda. em desfavor de Município de Tangará da Serra/MT e 

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços de Tangará da 

Serra/MT. Sustenta o impetrante ser empresa com atividade econômica de 

transporte rodoviário de cargas, com sede neste município. Alega que por 

meio da Lei n.º 3.174 de 11 de agosto de 2009 o município promoveu a 

desafetação de área pública para a construção da sede da empresa 

impetrante, com o cumprimento de todas as exigências da Lei n.º 

2.168/2014, hoje revogada, e das obrigações impostas para a manutenção 

da área. Argumenta, que em 02/032018 foi notificado pelos impetrantes e, 

em 12/03/2018 foi comunicado que a área anteriormente doada para o 

impetrante sofreria reversão ao patrimônio do município. No entanto, o 

impetrante sustenta que a reversão do imóvel por meio do Decreto n.º 

414/2017 não possui força normativa para contrariar a lei de desafetação. 

Outrossim, assevera que não houve procedimento administrativo que 

permitisse ao impetrante exercer o contraditório e ampla defesa. Assim, 

ressalta o impetrante que está na posse do imóvel há 10 (dez) anos e pela 

concessão de segurança para continuar na posse do imóvel, visto que 

sua atividade econômica gera empregos e o recolhimento de tributos. No 

mérito, pugna pela manutenção da posse, concessão de escritura pública 

e reembolso dos valores investidos na área doada. Com a inicial vieram 

documentos. É o relato necessário. Fundamento e decido. O artigo 5º, 

inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

corroborado pelo artigo 1º da Lei 12.016/09, enuncia que o mandando de 

segurança é o instrumento apropriado para proteger “direito líquido e 

certo”, sem definir, entretanto, o sentido e alcance desse termo, 

incumbindo-se a doutrina e a jurisprudência tal mister. Nessa senda, cito 

os ensinamentos de Uadi Lammêgo Bulos sobre o tema em espeque (in: 

Curso de Direito Administrativo, 2ª edição, Editora Saraiva. São Paulo, 

2008, pág 581): “Direito liquido e certo – é aquele que se prova, 

documentalmente, logo na petição inicial. Uma pesquisa na jurisprudência 

do STF mostra que a terminologia está ligada à prova pré-constituída, a 

fatos documentalmente provados na exordial. Não importa se a questão 

jurídica é difícil, complexa ou intrincada. Isso não configura empecilho para 

a concessão da segurança (Súmula 625 do STF: ‘Controvérsia sobre 

matéria de direito não impede concessão de segurança’). O que se exige é 

o fato de apresentar-se claro e induvidoso, pois o direito é certo se o fato 

que lhe corresponder também o for. Mas, se os fatos forem controversos, 

será descabido o writ, pois inexistirá a convicção de sua extrema 

plausibilidade. Portanto, meras conjecturas, suposições infundadas, 

argumentos que dependem de comprovação, não dão suporte ao 

mandado de segurança”. De fato, como ação civil de rito especial, 

marcado pela sumariedade de seu procedimento, a exigência de um direito 

líquido e certo é plenamente justificável, principalmente porque não há 

espaço para a fase de produção probatória nesse rito. Além da exigência 

de um direito líquido e certo, são também pressupostos específicos do 

mandado de segurança o ato de autoridade, a ilegalidade ou abuso de 

poder e a lesão ou ameaça de lesão, devendo referidos pressupostos 

estarem presentes concomitantemente. Sobre os aludidos assuntos, 

elucida mais uma vez a doutrina do constitucionalista Uadi Lammêgo Bulos 

(Ibidem, pagina 581/582): “(...) a autoridade pública (titular do poder 

decisório) ou a pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público (União, Estado, Distrito Federal, Munícipios, autarquias), podem 

praticar ato comissivo ou omissivo, ensejando a impetração do mando de 

segurança quando: (i) inexistir balizamento legal para sua consecução; (ii) 

contrariar lei expressa, regulamento ou princípios constitucionais 

positivos; (iii) usurpar ou invadir funções; (iv) caçar-se em desvios de 

competência, forma, objeto, motivo e finalidade; e (v) manter-se em 

desconformidade com norma legal ou em conformidade com norma ilegal 

ou inconstitucional.” “Ilegalidade ou abuso de poder – ilegal é o ato que não 

se submete à lei (lato sensu) e aos princípios cardeais do ordenamento. O 

abuso de poder, por sua vez, contém-se na ideia de ilegalidade. Basta que 

a autoridade, no exercício de suas atribuições, transcenda ou distorça os 

limites de sua competência, alegando agir com fundamento nela, para 

configurar a hipótese.” “(...) lesão é o dano concretizado a um bem, 

comportando mandado de segurança repressivo. Ameaça de lesão, por 

sua vez, é a possibilidade de consumação do dano, ensejando mandado 

de segurança preventivo. Nesta hipótese, a liquidez e certeza do direito 

devem ser comprovadas, demonstrando-se o justo receio, os indícios 

razoáveis de que ele se prestes a ser lesionado.” Assim, para ver seu 

direito líquido e certo protegido, o impetrante deve propor a ação 

mandamental observando as condições da ação e os pressupostos 

processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. A jurisprudência 

dos tribunais superiores, bem assim a mais abalizada doutrina pátria, 

adotaram o entendimento de que a conceituação de direito líquido e certo 

prende-se à pré-constituição da prova do fato alegado, assim, é 

imprescindível que o pleito venha apoiado em fatos comprovados de plano 

e não em situações que reclamem produção e cotejo de provas. No 

mesmo sentido, sustenta Maria Sylvia Zanella Di Pietro: “Hoje está pacífico 

o entendimento de que a liquidez e certeza referem-se aos fatos; estando 

estes devidamente provados, as dificuldades com relação à interpretação 

do direito serão resolvidas pelo juiz. Daí o conceito de direito líquido e certo 

como o direito comprovado de plano, ou seja, o direito comprovado 

juntamente com a petição inicial. No mandado de segurança inexiste a fase 

da instrução, de modo que, havendo dúvidas quanto a provas produzidas 

na inicial, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito, por falta 

de um pressuposto básico, ou seja, a certeza e liquidez do direito.” (Direito 

Administrativo, Atlas, 10ª ed., 1999, pág. 522). Com efeito, analisando 

detidamente as pretensões do impetrante, verifica-se que as relevantes 

alegações de cumprimento das exigências estabelecidas para a 

manutenção do impetrante na área e o arbitramento de eventual reembolso 

requerem de fato ampla dilação probatória, inclusive com análise pericial 

quanto a reparação de eventuais danos sofridos pelo impetrante. Assim, o 

julgamento de parte do pedido do impetrante exige o reconhecimento do 

cumprimento das exigências estabelecidas, notadamente o uso específico 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 210 de 962



da área, sendo que, consoante Laudo de Vistoria Técnica (Id 13396597), 

a edificação no local é mista (residencial e comercial), revelando-se 

inviável a utilização para tal desiderato na via estreita do mandado de 

segurança. No mesmo sentido, colhe-se a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, in litteris: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONTROVÉRSIA SOBRE A 

ADEQUAÇÃO DOS FÁRMACOS PRETENDIDOS. RECEITUÁRIO DE MÉDICO 

PARTICULAR. MATÉRIA QUE ENVOLVE DISCUSSÃO TÉCNICA. VIA 

IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O mandado de 

segurança não é a via apropriada para combater negativa do Município em 

fornecer medicamentos à impetrante, se o contexto dos autos envolve 

indagação técnico-científica alheia aos conhecimentos exigidos do 

magistrado, desafiando ampla dilação probatória não compatível com o 

conceito de direito líquido e certo. 2. Preliminar rejeitada e sentença 

reformada, em reexame necessário. V.V.P. (TJ-MG 106070804279680011 

MG 1.0607.08.042796-8/001(1), Relator: FERNANDO BOTELHO, Data de 

Julgamento: 26/11/2009, Data de Publicação: 23/03/2010) (original sem 

grifo) Nesse passo, necessitando a matéria de produção de provas, é 

impossível o seu processamento por meio do procedimento adotado, que, 

consoante foi dito, pressupõe a existência de prova pré-constituída a 

embasar as alegações da parte impetrante. Portanto, considerando-se que 

a parte da matéria objeto do litígio permite e exige ampla dilação probatória, 

que se mostra incompatível com o procedimento célere adotado no 

mandamus, inadequada é a via eleita. Nada obsta, porém, que o impetrante 

se valha das vias ordinárias, com todos os meios de provas disponíveis, 

para buscar o direito que entende violado. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 10 da Lei 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso IV do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o presente Mandado de Segurança, sem 

resolução do mérito, em relação ao pedido de reembolso dos valores 

investidos na área doada e de manutenção na posse, ante o cumprimento 

das exigências estabelecidas em lei para a manutenção da desafetação. 

Por outro lado, o processamento do presente mandado de segurança se 

limitará a análise quanto à adequação do ato de reversão e a eventual 

descumprimento aos princípios do contraditório e ampla defesa, quanto a 

eventual ausência de procedimento administrativo. Entrementes, no caso 

vertente, em sede de cognição sumária, própria deste momento 

processual, pelos argumentos e documentos atrelados na petição inicial, a 

despeito da aparente relevância do fundamento invocado, reputo que não 

há elementos documentais suficientes para a apreciação da liminar. 

Assim, considerando-se o teor do §1º artigo 6º corroborado pelo princípio 

da cooperação e considerando-se, sobretudo a urgência da medida, 

determino que a autoridade coatora, bem como o órgão de representação 

Judicial da pessoa Jurídica Interessada, encaminhe a este juízo, cópia 

integral de eventual procedimento administrativo de reversão da área 

objeto do presente mandado de segurança, bem como demais documentos 

que reputar pertinente ao caso, visto que se deve destacar que a 

presunção legal é de que os atos administrativos são de fato praticados 

de forma regular. Decorrido o prazo para que a autoridade coatora preste 

as informações, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação em 10 

(dez) dias. Posteriormente, voltem-me conclusos para apreciação da 

liminar e prolação da sentença. No mais, cumpra-se prioritariamente, como 

determina o § 4º do art. 7º da Lei nº 12.016/09. Às providências. Tangará 

da Serra/MT, 29 de maio de 2018. Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz 

de Direito
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Secretária Municipal de Indústria, Comércio e Serviços de Tangará da 
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INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE IMPETRANTE PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA FINS DE 

EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE NOTIFICAÇÃO DA PARTE IMPETRADA 
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 5752 Nr: 2089-19.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA HIDALGO THOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, IURI FERRARI COCICOV - OAB:5686

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Vistos.,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por KPM Empreendimentos 

e Participações LTDA em face de Maria Aparecida Hidalgo Thomé, ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Homologado acordo entre as partes ficaram os autos suspensos até 

cumprimento integral da avença que foi noticiada pelo autor à fl. 774, 

pugnando também pela extinção e arquivamento do feito.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Eventuais custas finais pela parte executada.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 230556 Nr: 18967-86.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMETRIO - 

OAB:15904/MT, JOSEANE DOS SANTOS ROSA - OAB:OAB/MT 16.456, 

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/MT

 Vistos,

 Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias para 

tentativa de localização do veículo e da parte requerida, conforme 

postulado pela requerente à fl. 132.

 Decorrido o prazo, renove-se a intimação do requerente para 

apresentação de endereço ou para providenciar o regular andamento do 

feito.

 Sem manifestação, intime-se o requerente pessoalmente, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, voltem-me para deliberação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 Cod. Proc.: 59909 Nr: 1535-69.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO LUIZ ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS DALL´COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10453/MT

 Vistos,

Ante o pedido retro, defiro a penhora do veículo indicado (artigo 845, §1º, 

CPC), procedendo-se o registro perante o sistema Renajud.

Por outro lado, indefiro o pedido de restrição de circulação no veículo 

penhorado, visto que não se mostra viável mencionada diligência no 

presente momento.

Formalizada a penhora, intime-se a parte executada nos termos do artigo 

841 do Código de Processo Civil, devendo ser intimado pessoalmente, se 

não houver constituído advogado nos autos (§2º).

Manifestando a parte executada, abra-se vista ao exequente para, 

querendo, apresentar resposta, no prazo de 15(quinze) dias.

Proceda-se a avaliação do bem penhorado aos autos, oportunizando 

manifestação das partes, no prazo legal.

Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação das partes, intime-se o 

exequente para que manifeste seu interesse na adjudicação do bem, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 876 e seguintes do Código 

de Processo Civil.

No mesmo prazo supra, caso não tenha interesse na adjudicação, deverá 

o exequente se manifestar nos termos do artigo 880, do CPC, e caso 

pugne pela realização da alienação por leiloeiro, deverá indicar leiloeiro 

para a realização da hasta pública, caso queira, nos termos do artigo 883, 

do CPC.

Cumpridas com as diligências supra, conclusos para fixação dos 

parâmetros nos termos do artigo 880, §1º, e 885, do CPC.

Sem prejuízo das deliberações supra, intime-se a exequente para que 

colacione nos autos planilha atualizada do débito, compensando-se os 

valores levantados à fl. 517, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, comunique-se o Juízo da Quarta Vara Cível desta Comarca acerca 

da penhora no imóvel, considerando a existência de restrição judicial 

oriunda de mencionado juízo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 277860 Nr: 7312-49.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON CAIÇARA DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação E INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA PARA A AUDIENCIA DESIGNADA PARA O DIA 13/06/2018, 

AS 15h00min Horas, onde foi NÃO FOI O MESMO QUE ASSINOU A 

REFERIDA CARTA DE CITAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 163837 Nr: 1242-55.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. HENDGES DA SILVA EPP, ALINE 

CRISTINA HENDGES DA SILVA, FLAVIO FERNANDO ZILIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:196461/SP, JEAN COLIN TALAVERA - OAB:230741/SP, 

RENATA CRISTINA TAVERNARO BRESCIANI - OAB:OAB/SP 316.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA QUINTA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 1242-55.2014.811.0055 - 163837

ESPÉCIE: AÇÃO MONITÓRIA

PARTE AUTORA: VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

PARTE RÉ: A. C. HENDGES DA SILVA EPP, CNPJ 00.862.125/0001-20 e 

ALINE CRISTINA HENDGES DA SILVA, CPF 016.033.419-51, data de 

nascimento: 24/06/1975, filiação: Nelson Hendges e Terezinha Manica 

Hendges e FLAVIO FERNANDO ZILIO DA SILVA

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré A.C. HENDGES DA SILVA EPP e ALINE 

CRISTINA HENDGES DA SILVA, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da presente ação que lhes é proposta, consoante resumo das 

alegações constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$16.358,21. Poderá, 

ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado.

RESUMO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: A requerente é empresa 

que desenvolve atividades de organização, formação e administração de 

grupos de consórcio. Na data de 25/08/2007 por meio do Contrato de 

Adesão 48065, a requerida Hendges da Silva-EPP aderiu ao grupo 5006, 

sendo titular da cota 018, quando então foi contemplada, recebendo o bem 

descrito na nota fiscal nº 425.716. A requerida deixou de pagar suas 

contribuições prejudicando os demais consorciados. Com o intuito de 

saldar o débito o bem foi apreendido e alienado, entretanto, o valor da 

venda não foi suficiente para repor o crédito pertencente ao grupo de 

consórcio. A cota da consorciada foi contemplada na forma prevista no 

regulamento e em garantia das obrigações assumidas alienou o bem 

através do contrato de alienação fiduciária e emitiu nota promissória 

avalizada por Aline Cristina Hendges da Silva e Flávio Fernando Zilio da 

Silva, que, ao prestar o aval assumiram a obrigação, caso não tenha sido 

efetuado pela primeira requerida.

 DESPACHO/DECISÃO: Vistos, Inicialmente, analisando detidamente aos 

autos, verifico que as diligências realizadas nos sistemas conveniados 

não englobaram a requerida A. C. Hendges da Silva EPP, razão pela qual 

promovo diligência, as quais restaram infrutíferas, com a localização dos 

mesmos endereços constantes dos autos. Outrossim, verifica-se que 

foram esgotadas as diligências para tentativa de localização das 

requeridas Aline Cristina Hendges da Silva e A. C. Hendges da Silva EPP 

(fls. 68, 81, 107, 110, 123 e 146/147), sendo, inclusive, utilizado os 

sistemas conveniados perante o Tribunal de Justiça para localização de 

endereço da parte (fls. 94/96, 130/131 e 137/142) Dessa forma, nos 

termos do artigo 256 do Código de Processo Civil, defiro a citação por 

edital das requeridas Aline Cristina Hendges da Silva e A. C. Hendges da 

Silva EPP, pelo prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que, pelo 

momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II, 

do Código de Processo Civil, autorizo a publicação do edital de citação, por 

intermédio do Diário de Justiça Eletrônico (DJe). Decorridos os prazos de 

presunção de conhecimento da citação, fica desde logo nomeado curador 

daquela a Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, nos termos do 

artigo 72, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para 

apresentação das defesas. Às providências.

Eu, Jocelene Ormond, técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 29 de maio de 2018.

Elenice de Lima Soares - Gestora Judiciária

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 163837 Nr: 1242-55.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. HENDGES DA SILVA EPP, ALINE 

CRISTINA HENDGES DA SILVA, FLAVIO FERNANDO ZILIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:196461/SP, JEAN COLIN TALAVERA - OAB:230741/SP, 

RENATA CRISTINA TAVERNARO BRESCIANI - OAB:OAB/SP 316.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA QUINTA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 1242-55.2014.811.0055 - 163837

ESPÉCIE: AÇÃO MONITÓRIA

PARTE AUTORA: VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

PARTE RÉ: A. C. HENDGES DA SILVA EPP, CNPJ 00.862.125/0001-20 e 

ALINE CRISTINA HENDGES DA SILVA, CPF 016.033.419-51, data de 

nascimento: 24/06/1975, filiação: Nelson Hendges e Terezinha Manica 

Hendges e FLAVIO FERNANDO ZILIO DA SILVA

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré A.C. HENDGES DA SILVA EPP e ALINE 

CRISTINA HENDGES DA SILVA, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da presente ação que lhes é proposta, consoante resumo das 

alegações constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$16.358,21. Poderá, 

ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado.

RESUMO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: A requerente é empresa 

que desenvolve atividades de organização, formação e administração de 

grupos de consórcio. Na data de 25/08/2007 por meio do Contrato de 

Adesão 48065, a requerida Hendges da Silva-EPP aderiu ao grupo 5006, 

sendo titular da cota 018, quando então foi contemplada, recebendo o bem 

descrito na nota fiscal nº 425.716. A requerida deixou de pagar suas 

contribuições prejudicando os demais consorciados. Com o intuito de 

saldar o débito o bem foi apreendido e alienado, entretanto, o valor da 

venda não foi suficiente para repor o crédito pertencente ao grupo de 

consórcio. A cota da consorciada foi contemplada na forma prevista no 

regulamento e em garantia das obrigações assumidas alienou o bem 

através do contrato de alienação fiduciária e emitiu nota promissória 

avalizada por Aline Cristina Hendges da Silva e Flávio Fernando Zilio da 

Silva, que, ao prestar o aval assumiram a obrigação, caso não tenha sido 

efetuado pela primeira requerida.

 DESPACHO/DECISÃO: Vistos, Inicialmente, analisando detidamente aos 

autos, verifico que as diligências realizadas nos sistemas conveniados 

não englobaram a requerida A. C. Hendges da Silva EPP, razão pela qual 

promovo diligência, as quais restaram infrutíferas, com a localização dos 

mesmos endereços constantes dos autos. Outrossim, verifica-se que 

foram esgotadas as diligências para tentativa de localização das 

requeridas Aline Cristina Hendges da Silva e A. C. Hendges da Silva EPP 

(fls. 68, 81, 107, 110, 123 e 146/147), sendo, inclusive, utilizado os 

sistemas conveniados perante o Tribunal de Justiça para localização de 

endereço da parte (fls. 94/96, 130/131 e 137/142) Dessa forma, nos 

termos do artigo 256 do Código de Processo Civil, defiro a citação por 

edital das requeridas Aline Cristina Hendges da Silva e A. C. Hendges da 

Silva EPP, pelo prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que, pelo 

momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II, 

do Código de Processo Civil, autorizo a publicação do edital de citação, por 

intermédio do Diário de Justiça Eletrônico (DJe). Decorridos os prazos de 

presunção de conhecimento da citação, fica desde logo nomeado curador 

daquela a Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, nos termos do 

artigo 72, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para 

apresentação das defesas. Às providências.

Eu, Jocelene Ormond, técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 29 de maio de 2018.

Elenice de Lima Soares - Gestora Judiciária

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2730 Nr: 633-34.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SALVADOR JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AMARO D'ALMEIDA, SEBALDO KELLER, 

EUCLAIR JOÃO SCHAEDLER, VALDIR CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LAMMEL KRUG - 

OAB:14259-B, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:MT 6.000, MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:MT 8745-B, SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - OAB:10001, 

SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900

 Vistos etc.

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Luiz Salvador 

Jardim em face de Luiz Amaro D’ Almeida e Outros ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 523/525 as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo o inteiro teor do 

ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

suspenda-se os autos até 30/03/2019, nos moldes do acordo.

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-me os autos conclusos 

para análise da extinção da ação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 105164 Nr: 3913-61.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO CORREIA DOS SANTOS, Grupo 

Hospitalar Vida e Saúde S/S Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 Vistos etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizada por João Carlos Ferreira 

em face de Sergio Correia do Santos e Grupo Hospitalar Vida e Saúde 

Ltda ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 395/397 as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo o inteiro teor do 

ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

suspenda-se os autos até 27/08/2018, nos moldes do acordo.

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-me os autos conclusos 

para análise da extinção da ação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 230168 Nr: 18626-60.2016.811.0055
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA CRISTINA GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GONÇALVES LARA PRIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN 

- OAB:22284/O, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, NATALIA CARGNIN 

QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 Vistos etc.

Cuida-se de ação monitória ajuizada por Márcia Cristina Gomes de Souza 

em face de Miguel Gonçalves Lara Primo, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 128/130, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

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

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

inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil.

Cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos e 

eventuais custas finais ao encargo da parte autora, conforme item 3, cuja 

exigibilidade encontra-se suspensa em razão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita deferida às fls. 44.

Com o trânsito em julgado e após nada mais sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 247575 Nr: 14822-50.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES PATRIK ROCHACACHONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 [...]Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos indenizatórios 

formulados na inicial, e, consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Em atenção ao princípio da 

causalidade, condenado o requerente ao pagamento das despesas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em 

razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferida.Oficie-se à 

Secretaria Municipal de Meio Ambiental de Tangará da Serra/MT para que 

exclua o nome de requerente do imóvel localizado na Rua 30, Quadra 41, 

Lote 12, Bairro 13 de setembro, Loteamento Parque Tarumã, neste 

município, no prazo de 15 (quinze) dias.Publique-se, registre-se, 

intimem-se e se cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com 

as cautelas legais.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 112962 Nr: 3144-19.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON PEREIRA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BORGES SANTOS - 

OAB:OAB/MT 12.558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT, MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO SOUZA 

SOUTO - OAB:10056

 Vistos,

DEFIRO a consulta junto ao sistema RENAJUD para a identificação de bens 

móveis em nome do executado. Considerando que todos os veículos 

encontrados possuem restrições administrativa e por roubo, conforme 

extrato anexo, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo e 15 

dias, oportunidade em que deverá também manifestar-se quanto os 

valores bloqueados conforme extrato á fl. 112.

No que tange o pedido de expedição de certidão, defiro o pedido, mediante 

o recolhimento das respectivas taxas, sendo que a parte exequente 

poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos 

termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no 

artigo 782, §3º, do CPC.

Proceda-se ainda com as diligências necessárias a vinculação dos 

valores bloqueados neste feito via Bacenjud.

 Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida 

pelo CPC/2015, suspenda-se o feito, nos termos do art. 921, III, § 1º, do 

CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional ficará 

suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos art. 921, § 2º, do CPC, 

o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do 

referido artigo, consignando que o prazo da prescrição intercorrente não 

mais conservar-se-á suspenso (art. 921, § 4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 116096 Nr: 6185-91.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI PAULO CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:21.387-B, ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN - 

OAB:13.571-B/MT, Cinara Campos Carneiro - OAB:OAB/MT 8.521, 

JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - OAB:9.847-MT, LAERCIO FAEDA 

- OAB:3.589-B OAB/MT, MARCELO SALVI - OAB:40989, ROMEU 

AQUINO NUNES - OAB:OAB/MT 3.770

 Vistos.,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Eli Paulo Crestani em 

face de Banco do Brasil S/A, ambos qualificados no encarte processual 

em epígrafe.

Homologado os cálculos pelo Contador Judicial conforme fls. 631/632, o 

banco informou o depósito do valor em conta judicial vinculada aos 

presentes autos. Por conseguinte, remeteram-se os autos para devida 

atualização e posterior levantamento dos valores, conforme postulado 

pelo credor às fls. 646, liberando o saldo remanescente em favor do 

banco.

Posto isso, pugnou o autor pelo arquivamento do feito.

 Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Eventuais custas finais pela parte executada.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 214 de 962



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 167165 Nr: 7152-63.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Vistos,

Ante os embargos de declaração interposto, corrijo erro material 

constante na decisão de fl. 393, com o fim de constar Grupo Bom Futuro 

ao invés de Sementes Nova Fronteira S/A.

Outrossim, intime-se o Grupo Bom Futuro para que colacione nos autos, 

no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do contrato de arrendamento da 

Fazenda Semente Nova Fronteira, conforme requerido à fl. 395, sob pena 

de responsabilização pelas penalidades cabíveis.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 160761 Nr: 10879-64.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILSON ALEXANDRE PORTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELN GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:16898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 13451, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 Vistos,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Adeilson 

Alexandre Porto Ferreira em face de ELN Gestão de Negócios Imobiliários 

LTda., visando o recebimento de valores arbitrados a título de danos 

morais, danos materiais e honorários sucumbenciais.

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

nos demonstrativos discriminados e atualizados dos créditos (fls. 

467/469).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

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

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 20613 Nr: 3996-87.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIOLANDIA DIESEL LTDA, CARLOS 

ROBERTO SPERINI, LUCILENA SIMÕES SPERINI, LUIZ ANTONIO RORATO, 

MARIA APARECIDA FRANQUINI RORATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A

 Vistos,

Consoante as alegações do Sr. Oficial de Justiça, intime-se o executado 

para que indique a exata localização do bem a ser avaliado, renovando-se 

o mandado de avaliação, o qual deverá ser instruído com o laudo de 

avaliação acostados aos autos às fls. 204/205.

Outrossim, reputo prejudicado o pedido retro, visto que já foi realizado 

pesquisa junto ao sistema Renajud, sendo localizados quatro veículos (fls. 

458/459), todos com restrições, conforme extratos de fls. 477/480.

Desse modo, reitere-se a intimação do exequente para que se manifeste 

expressamente acerca do interesse ou não na penhora dos veículos 

localizados, no prazo legal.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 156800 Nr: 5414-74.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE MATHIAS DE CARVALHO, HERMES DA SILVA, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCI- BRASIL CHINA IMPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DE MORAES 

DOURADO NETO - OAB:PE/23.255, BRUNO RIBEIRO DE SOUZA - 

OAB:30169 OAB/PE, UGO NEVES DE MORAES ANDRADE - 

OAB:23.798/PE

 Vistos.,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Simoni Mathias de 

Carvalho, Hermes da Silva e Nairon César Diniz de Sousa em face de BCI- 

Brasil China Importação e Distribuição S/A, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Realizada nova penhora online para constrição dos valores relativos aos 

honorários de sucumbência, o executado pugnou pela liberação em favor 

da parte autora e posterior extinção do processo.

 Por conseguinte, a autora indicou os dados bancários e posteriormente 

foi expedido alvará em seu favor, intimada para se manifestar permaneceu 

inerte.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Eventuais custas finais pela parte executada.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 260379 Nr: 25107-05.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELINA PINHEIRO DE GODOI & CIA LTDA - ME, 

MARIA ROZIMEIRE CARNEIRO DA SILVA ANDRADE, ZELINA PINHEIRO DE 

GODOI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se o postulado pela parte autora à fl. 53, defiro diligência 

perante os sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça para tentativa de 

localização de endereço atualizado da parte requerida.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a citação da parte requerida, com as 

advertências legais.

Frustrada igualmente, intime-se o requerente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 202945 Nr: 17061-95.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXICASE MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANCREDO HERIBERTO TONELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ante o pedido retro, lavre-se por termo nos autos a penhora do bem 

indicado (artigo 845, §1º, CPC), procedendo-se sua avaliação.

 Outrossim, defiro a expedição de mandado de penhora e avaliação de 

bens da parte executada para satisfação do crédito, nos termos do §3º do 

artigo 523 do Código de Processo Civil.

Formalizada a penhora, intime-se a parte executada nos termos do artigo 

841 do Código de Processo Civil, devendo ser intimado pessoalmente, se 

não houver constituído advogado nos autos (§2º).

Manifestando a parte executada, abra-se vista ao exequente para, 

querendo, apresentar resposta, no prazo de 15(quinze) dias.

Proceda-se a avaliação dos bens penhorados aos autos, oportunizando 

manifestação das partes, no prazo legal.

Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação das partes, intime-se o 

exequente para que manifeste seu interesse na adjudicação do bem, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 876 e seguintes do Código 

de Processo Civil.

No mesmo prazo supra, caso não tenha interesse na adjudicação, deverá 

o exequente se manifestar nos termos do artigo 880, do CPC, e caso 

pugne pela realização da alienação por leiloeiro, deverá indicar leiloeiro 

para a realização da hasta pública, caso queira, nos termos do artigo 883, 

do CPC.

Cumpridas com as diligências supra, conclusos para fixação dos 

parâmetros nos termos do artigo 880, §1º, e 885, do CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 116394 Nr: 6495-97.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA & CIA 

LTDA-ME, EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA, JOSE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, PARA 

SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NO VALOR DE R$ 

49.480,37

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 191741 Nr: 8120-59.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. E. INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSAS 

LTDA-ME, EDSON WALTER CAVALARI, GERSON RODRIGUES 

GONÇALVES, AMALIA BERBEL HERNANDES CAVALARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, PARA 

SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NO VALOR DE R$ 

1.737,11; R$ 194,22; R$ 156,94; R$ 83,55 e R$ 586,73.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 154867 Nr: 3479-96.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOTORANTIM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA 

ELIAS, CARLOS ELIAS PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 [...]Além disso, determino a expedição de Carta Precatória para tentativa 

de citação dos executados junto aos endereços obtidos através da 

empresa Vivo (fls. 159/165) e sistema Bacenjud (fls. 174/177), sendo 

eles:Carlos Alberto Elias Junior:•Rua Bela Cintra, 262, Apartamento 52B, 

Bairro Consolidação, São Paulo, CEP 01.415-001 (fls. 159/165).•Rua Bela 

Cintra, 262, Apartamento 54B, Bairro Consolidação, São Paulo, CEP 

01.415-001. (fls. 159/165).•TV Dr Ronoel Carneiro, 39, Casa 39, Bairro 

Ipiranga, São Paulo, CEP 04.266.020(fls. 159/165).•Avenida Pre Osmar 

Cunha, 278, Centro, CEP 88.015-100, Florianópolis-SC. (fls. 

159/165).Fernanda Costa Marques Saldanha Elias•Rua Amador Bueno, 

s/n, Santo Amaro, São Paulo (174/177).•Avenida Transcontinental, s/n, Ji 

Paraná, CEP 78960-000 (174/177).•Rua 13 de setembro, 115, Bairro 

Urupa, Ji-Paraná-RO, CEP 78960-000 (174/177).•Rua Vilagran Cabrita, 

188, Centro, Ji-Paraná-RO, CEP 78960-000 (174/177).Além disso, com 

fulcro no princípio da cooperação, promovo diligência junto aos demais 

sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça, as quais restaram 

infrutíferas, conforme extratos anexos, com a obtenção dos mesmos 

endereços dos autos.Por fim, considerando-se a cessão de crédito de fls. 

229/231 e 236/350, proceda-se a substituição do polo ativo da ação, com 

as devidas alterações dos patronos na capa dos autos e no sistema 

informatizado Apolo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 175418 Nr: 17358-39.2014.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENHUR AUGUSTO BARBIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIS D. PAIVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Fica a executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.Sendo pago o valor pelo 

executado, nos moldes pleiteados e sem contraposições, expeça-se 

desde já o alvará em favor do exequente, atentando-se à Secretaria para 

os poderes outorgados na procuração.Não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% 

(dez por cento), oportunidade em que a parte exequente deverá ser 
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intimada para atualizar o valor da dívida, com a inclusão de multa, se ainda 

não incluída no cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias.Outrossim, na 

inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do artigo 523, 

mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá 

requerer diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do 

artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no artigo 782, 

§3º, do CPC.Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com 

finalidade de retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa 

a tramitar como cumprimento de sentença.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 255544 Nr: 21078-09.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TUIM DE ALMEIDA, OATOMO JOSE 

CANAVARROS SERRA, ANGELO HERNANDES PARRA, BIOFLORA 

PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA ME, CARZAN PARTICIPAÇÕES, 

EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, 

TRANSCARAMORI LOGISTICA, ARMAZENAGEM E TRANSPORTE LTDA, 

MAPP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CARAMORI 

EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA, VITORIA AUTO IMPORTS 

LTDA, EDESIO RIBEIRO CASTRO, APARECIDO RODRIGUES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:253449/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação declaratória de nulidade de títulos ajuizada por Usinas 

Itamarati S/A em face de Antonio Tuim de Almeida e outros, em que este 

Juízo indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução 

do mérito em razão de, oportunizado por 3 vezes, não adequou o valor 

dado à causa com o recolhimento das custas e despesas processuais.

Inconformado com a sentença nesse ponto interpôs apelação (fls. 

227/230), sob o argumento de ausência de proveito econômico na lide, o 

que em tese não justificaria a adequação do valor da causa ao valor do 

imóvel. Não houve a apresentação de contrarrazões, visto que não 

angularizada a relação processual.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário. Fundamento e decido.

Inicialmente, convém deixar desde logo ressaltada a plena possibilidade do 

exercício do juízo de retratação, admitido consoante o §7º do artigo 485 do 

Código de Processo Civil.

Em prosseguimento, mantenho a sentença por seus próprios 

fundamentos.

Outrossim, analisando detidamente aos autos, verifica-se que o 

requerente foi intimado por 3 vezes (fls. 212/213, e 219/220), para 

regularizar as pendências, sendo que todas foram regularizadas, exceto a 

adequação do valor dado à causa, eis que acredita ser o correto, motivo 

pelo qual ensejou o indeferimento da peça vestibular conforme 

fundamentações lançadas às fls. 224/225.

Desse modo, justifica-se a extinção da presente ação, uma vez que o 

requerente deu causa ao indeferimento da lide ao não atender a 

determinação de emenda.

Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, para processamento, análise e julgamento da insurgência.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 195855 Nr: 11455-86.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOCONDO VACCARI CARMONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. L. CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O, MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466, WILSON 

DALTO - OAB:1 682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH BARBOSA 

CAMACHO - OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 Vistos,

Intime-se o exequente para se manifestar quanto à petição do executado 

(fls. 177/178) e o ofício do DETRAN/MT (fls.191/194), no prazo de 15 

(quinze) dias.

Outrossim, em igual prazo o exequente deverá esclarecer quanto a perda 

do objeto da impugnação de fls. 180/182, visto que aceitou o valor da 

avaliação do caminhão às fls. 195/197.

Caso o exequente opte pela analise da impugnação, intime-se o executado 

para se manifestar acerca da impugnação apresentada às fls. 180/182, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Além disso, verifica-se a utilização de capitalização de juros nos cálculos 

elaborados pelo exequente à fl. 198, ou seja, os juros da planilha de fl. 198 

foram calculados sobre os juros da planilha de fl. 13, bem como 

parâmetros diversos do cálculo inicial.

Assim, intime-se o exequente para que colacione aos autos planilha 

atualizada, utilizando-se dos parâmetros estabelecidos na planilha de fl. 

13, ou seja, o valor original do cheque, empregando-se o INPC como índice 

de correção monetária e juros legais de 1% a.m., acrescentando-se aos 

cálculos os valores concernentes aos honorários sucumbenciais fixados 

à fl. 18, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para as deliberações necessária, notadamente quanto 

ao pedido de adjudicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 259893 Nr: 24757-17.2017.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA SIQUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7557, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

RAONNY ALVES DE SANTANA - OAB:22158-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Sendo assim, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelos 

requerentes, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

e, assim, defiro a expedição do ALVARÁ JUDICIAL para levantamento da 

importância de R$1.271,78 junto à Caixa Econômica Federal em nome de 

João Vanderlei de Siqueira, em favor de Andrea Siqueira da Silva.Custas 

pela autora, cuja exigibilidade encontra-se suspensa para o autor em 

razão da gratuidade defer ida ( f l .  19) .  Expeça-se o 

necessário.Oportunamente, nada mais sendo requerido, arquivem-se, com 

baixa na distribuição, mediante cautelas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 172923 Nr: 14524-63.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EDIBALDO KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B, MAURICIO FERREIRA CAMPOS G DE PAULA - OAB:9456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 Intimação do autor, para que efetue o deposito referente as custas do 

distribuidor/contador: Total R$ 100,45 na conta 10.4126-6 agência 1321-8 

Banco do Brasil S/A, em nome de Josué Matheus de Mattos – CPF 238 698 

799 04, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 136810 Nr: 7101-57.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA REGINA DOS SANTOS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 217 de 962



 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte requerido(a) para requerer o que de direito, 

em face o desarquivamento dos autos, BEM COMO MANIFESTAR ACERCA 

DOS EXTRADOS DA CONTA ÚNICA ACOSTASTADO AS FLS. 370-382, 

ONDE CONSTA QUE NÃO HÁ VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 61850 Nr: 3377-84.2007.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERÔNIMO GONÇALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Helena Casadei - 

OAB:7240/MT, ANDERSON BETTANIN DE BARROS - OAB:7901/MT, 

GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9.899/MT, MANOEL ARCHANJO 

DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 Vistos.

Considerando a quitação da dívida perseguida pelo requerente, mediante 

pagamento do acordo entabulado e devidamente homologado por este 

Juízo (fls. 578/581), não vislumbro óbice na liberação dos valores 

depositados nos autos em favor do requerido.

Assim, proceda-se a expedição de alvará em favor da parte requerida, 

observando-se a conta indicada à fl. 582, e os poderes outorgados na 

procuração (fl. 38).

Após, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito, nos termos da 

sentença de fl. 581/v.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 206074 Nr: 19676-58.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO FERNANDO DE OLIVEIRA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA APARECIDA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se o esgotamento das diligências para tentativa de 

localização do(s) requerido(s), nos termos do §3º do art. 256 do CPC, 

DEFIRO a citação por edital de ROSANGELA APARECIDA DE ASSIS pelo 

prazo de 20 (vinte) dias, devendo a parte autora providenciar o 

necessário.

Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II, do Código de Processo Civil, autorizo a 

publicação do edital de citação, por intermédio do Diário de Justiça 

Eletrônico (DJe).

Decorridos os prazos de presunção de conhecimento da citação e de 

apresentação da resposta ou pagamento sem providência pelas 

demandadas, fica desde logo nomeado curador daquela a Defensoria 

Pública do Estado do Mato Grosso, nos termos do artigo 72, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, para apresentação das defesas.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 128168 Nr: 7035-14.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO GAMBINI, VALTER GAMBINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT-19.081-A, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 

10055, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Vistos,

 Indefiro de plano os cálculos apresentados pelo requerido à fl. 518/540, 

eis que superada tal questão com a homologação do laudo pericial à fl. 

511.

Intimem-se as partes para requererem o que entender de direito no prazo 

de 15 dias.

Não sendo apresentados outros requerimentos ou pedido de cumprimento 

de sentença no prazo supra, arquive-se o presente feito com as 

anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 106280 Nr: 4990-08.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZERBAU INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARGILL AGRÍCOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIZ WERNER - 

OAB:6298-A, LUCIANA WERNER - OAB:

 Vistos,

 Considerando-se que o requerido, intimado da penhora (fls. 196), 

quedou-se inerte, defiro a liberação dos valores a título de honorários de 

sucumbência à exequente, atentando-se aos dados bancários fornecidos 

à fl. 207.

Em seguida, dê-se vista à exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se.

Após, encaminhe-se os autos conclusos para extinção da ação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 137094 Nr: 7402-04.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISEU JOSÉ SCHERER, ELOI LUIS SCHERER, 

MERICE JACINTA HENS SCHERER, NELCI TEREZINHA WALTER SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062, 

SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:OAB/SP 198.040A, SÉRVIO TULIO 

DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIER MAYCON SCHERER - 

OAB:15270/OAB MS

 Vistos etc.,

Cuida-se de execução de título executivo extrajudicial em que Banco do 

Brasil busca o percebimento de valores dado em empréstimo sob Cédula 

Rural Hipotecária nº 21/91800-7 em face de Liseu José Scherer e outros.

O antigo patrono do exequente postulou às fls. 174/175 pela reserva dos 

honorários de sucumbência proporcional aos atos praticados quando do 

exercício do mandato judicial.

O executado às fls. 251/255, em razão do provimento em parte de ação 

revisional que discutiu as cobranças e os encargos do título mencionado, 

requereu a realização de perícia contábil para apuração do saldo devedor.

Após, os autos vieram conclusos.

 É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Em relação ao pedido de reserva de verba sucumbencial, considerando 

que o peticionante às fls. 174/175 foi o autor da inicial de execução e 

seguiu representando o exequente até a substituição da representação 

processual que ocorreu em 17/4/2017. Considerando ainda que o crédito 

não foi satisfeito estando o feito no aguardo de avaliação de imóvel 

penhorado e liquidação do débito em razão da procedência de ação 

revisional, entendo oportuno aquilatar o percentual de eventual satisfação 

do credito exequendo em favor do antigo patrono do requerente.

Assim, nos termos do artigo 23 da Lei 8.906/94, considerando que a troca 

da representação processual foi efetivamente realizada em 17/4/2017 com 

a juntada de nova procuração do exequente, defiro o pleito de fls. 
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174/175, razão pela qual fixo os seus honorários advocatícios em 35% 

(trinta e cinco por cento) do percentual de verba sucumbencial fixada à fl. 

35.

No que tange o pedido do executado para realização de perícia contábil, 

intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar-se, devendo 

a secretaria retificar o registro dos patronos do exequente para exclusão 

dos antigos procuradores, mantendo-se somente os constituídos pela 

procuração de fls. 190 e substabelecidos posteriormente.

Com a resposta do exequente, retornem os autos conclusos para 

deliberação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158210 Nr: 6807-34.2013.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. K. MASIERO SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O, WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES - OAB:20717-O

 Vistos.

Proceda-se com o translado da sentença prolatada na ação revisional 

código 153083, eis que inexistente nestes autos. Deverá também a 

senhora gestora realizar a juntada do extrato das contas judiciais da ação 

revisional com eventuais valores consignados para fins de compensação 

do saldo devedor nestes autos.

Juntada as peças, remetam-se os autos ao Contador Judicial para 

apuração do débito remanescente, devendo ser observadas as 

determinações da sentença revisional a ser juntada e do acórdão ás fls. 

163/164, da sentença e embargos destes autos às fls. 123/134 e 161/162, 

respectivamente, bem como do acórdão às fls. 192/196.

Apresentados os cálculos, intimem-se as partes para manifestação e 

após, com as respostas, ou decorrido o prazo, voltem-me conclusos para 

deliberação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 58608 Nr: 264-25.2007.811.0055

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10.910-B/MT, WESLEY LEANDRO DAMASCENO - OAB:14150-0

 Vistos.

Oficie-se ao Núcleo de Apoio Técnico, requisitando emissão de parecer 

técnico sobre a equivalência dos medicamentos no qual a impetrante 

pleiteia a substituição de Hidrafil para Fisiogel.

Com a resposta, oportunize-se nova manifestação das partes, 

observando-se que a obrigação de fazer do município é inconteste, visto 

que já foi objeto de sentença que reconheceu a necessidade de 

fornecimento dos medicamentos necessários à continuidade do tratamento 

da impetrante e reiteradamente descumprida pelo ente municipal.

Apresentada manifestação das partes, conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 115872 Nr: 5918-22.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES ACAMPO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER GASTÃO CAPELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16496/MT

 Vistos.,

Cuida-se de execução de título extrajudicial movido por Sementes Acampo 

Ltda. em face de Vagner Gastão Capelli, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe.

Foi realizado acordo entre as partes e noticiado pelo autor o cumprimento 

da transação.

Por conseguinte, expediu-se alvará para levantamento dos valores 

penhorados nos autos.

Intimado para se manifestar quanto o levantamento do valor levantado, o 

autor permaneceu silente.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Eventuais custas finais pela parte executada.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 265019 Nr: 28422-41.2017.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEZ CARGNIN STIELER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Sendo assim, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelos 

requerentes, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

e, assim, defiro a expedição do ALVARÁ JUDICIAL para levantamento da 

importância de R$43.937,71 junto à Universidade do Estado de Mato 

Grosso em nome de Eugênio Carlos Stieler, em favor de Marinez Cargnin 

Stieler e Gabriel Cargnin Stieler.Expeça-se o necessário.Oportunamente, 

nada mais sendo requerido, arquivem-se, com baixa na distribuição, 

mediante cautelas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 160579 Nr: 10553-07.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI CALIXTO DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR DA SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA GONÇALVES 

BANDEIRA DUARTE - OAB:6659

 Vistos,

Ante o pedido retro, defiro a pesquisa de veículos em nome do executado 

via RENAJUD, o qual restou frutífera, com a localização de três veículos, 

consoante extrato anexo.

Extrai-se do extrato de restrições do veículo JZK7655, o qual se encontra 

anexo, a existência de restrição administrativa.

Por outro lado, os veículos NJN7075 e JZL7343 se encontram livre de 

restrição, razão pela qual promovo restrição judicial de transferência, 

conforme extrato anexo, com fulcro no princípio da cooperação.

Assim, intime-se o exequente para que se manifeste expressamente 
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quanto ao interesse ou não na penhora dos veículos localizados, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de baixa da restrição já realizada.

Indefiro o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de 

Imóveis, visto que tais informações não são sigilosas e podem ser obtidas 

pela própria parte.

Em que pese ao pedido de pesquisa junto ao Infojud, postergo sua análise 

ante a localização de bens penhoráveis.

Contudo, ressalto que para o deferimento de diligência junto ao sistema 

Infojud necessário o esgotamento de diligências para tentativa de 

localização de bens em nome do executado, notadamente certidões dos 

Cartórios de Registro de Imóveis.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 227328 Nr: 16145-27.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHDOL, JOSEFA RUIZ LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.,

I. Ante a inércia do perito em iniciar os trabalhos periciais (fl. 76) destituo o 

Dr. Brasil Sales Neto Filho para realização de perícia, devendo o mesmo 

ser notificado da referida destituição.

II. Por conseguinte, nomeio o médico ortopedista Dr. Francisco Antônio 

Canhoto – CRM 2785/MT para a realização de perícia nos autos, servindo 

escrupulosamente o múnus independentemente de compromisso.

III. Intime-se o médico perito, nos termos da decisão de fls. 69/70, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar a aceitação do encargo e, em caso 

positivo, no mesmo prazo, apresentar o valor dos honorários.

IV. No mais, cumpra-se as demais determinações da decisão de fls. 

69-vº/70.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 246688 Nr: 14171-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristides Rodrigues da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo os embargos opostos às fls. 49/700 que deverão ser 

processados nos próprios autos, devendo ser observado o procedimento 

ordinário, conforme prevê o artigo 700 e seguintes do Código de Processo 

Civil.

Por conseguinte, intime-se o patrono da parte embargada para apresentar 

defesa no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 185452 Nr: 3132-92.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAGUBERTO VIEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO 

E EDUCAÇÃO IPDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIUS FERREIRA MORAES - 

OAB:OAB/DF34276

 Vistos etc.,

Considerando-se o pedido retro, defiro a realização de diligências junto ao 

sistema Renajud, a qual restou infrutífera, conforme extrato anexo.

Ante o requerimento retro, proceda-se a inclusão do nome do executado 

perante o cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, 

nos termos dos artigos 517 e 782, §3º do Código de Processo Civil.

Em seguida, intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 170520 Nr: 11768-81.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELCIDES JOAQUIM SANTANA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELCIDES JOAQUIM SANTANA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEDRO CARVALHO 

FILHO - OAB:32.368-GO, JEANN FLAVIO FERREIRA - OAB:28.514-GO

 Vistos etc.,

Considerando-se o pedido retro, defiro a realização de diligências junto ao 

sistema Renajud, a qual restou infrutífera, conforme extrato anexo.

Ante o requerimento retro, proceda-se a inclusão do nome do executado 

perante o cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, 

nos termos dos artigos 517 e 782, §3º do Código de Processo Civil, o qual, 

conforme ofício nº 405435/2018, foi incluído com sucesso, conforme 

extratos anexo.

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias, dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264106 Nr: 27741-71.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR SATTLER, NILSE ANA SATTLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, UNIMED VALE DO 

SEPOTUBA-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido de declaração de nulidade e reativação de plano de 
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saúde ajuizado por Ademar Sattler e Nilse

 Ana Sattler em face de Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 

Campo Novo do Parecis–MT e Unimed Vale do Sepotuba – cooperativa de 

Trabalho Medico, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 230/231 as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

É o sucinto relatório.

Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

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

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

inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil.

Honorários advocatícios como acordado e custas remanescentes 

conforme artigo 90 § 3 do Código de Processo Civil.

Considerando-se que as partes desistem do prazo recursal, proceda-se 

desde já o cumprimento integral do acordo, arquivando-se posteriormente 

com as anotações e cautelas legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 245884 Nr: 13423-83.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFINHO COMERCIO DE VEÍCULOS NOVOS E 

USADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco S/A em 

face de Jefinho Comercio de Veículos Novos e Usados Ltda, ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 65/66 as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

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

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

inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil.

Honorários advocatícios como acordado e eventuais custas 

remanescentes a cargo da requerida.

Proceda-se o levantamento da restrição do veículo perante o sistema 

Renajud (fl.41).

Considerando-se que as partes desistem do prazo recursal, proceda-se 

desde já o cumprimento integral do acordo, arquivando-se posteriormente 

com as anotações e cautelas legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 185216 Nr: 2842-77.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIO CESAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, ROBSON LUIZ 

SAURIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos,

Intimem-se as partes para que especifiquem e justifiquem as provas que 

pretendem produzir e indiquem os pontos controvertidos da demanda, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, concluso para saneamento ou eventual julgamento do feito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 210439 Nr: 2415-46.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA COSTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MILTON DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Vistos,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Maria da Costa de 

Souza em desfavor de José Milton do Nascimento.

Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de proceder 

à atualização do débito.

Posteriormente, encaminhe os autos conclusos para analise dos pedidos 

de fl. 139.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 160807 Nr: 10955-88.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA MADALENA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA PONTES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos, Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Marta 

Madalena Gonçalves em desfavor de Adriana Pontes Ferreira.

Citada por edital (fl. 65), a executada apresentou contestação por 

negativa geral (fl. 68), a qual REJEITO de plano ante a sua inadequação, 

visto que se trata de processo de execução e não de conhecimento.

Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de proceder 

a atualização do débito.

Posteriormente, encaminhe os autos conclusos para analise dos pedidos 

de fl. 72.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 209789 Nr: 1959-96.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MENEGUIM TRANSPORTES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Vistos,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Meneguim 

Transportes Ltda. ME em face de Banco do Brasil S/A, objetivando o 

recebimento de valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais na 

sentença de fls. 212/215.

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fl. 305).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 
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artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pela executada, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

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

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 4334 Nr: 546-15.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA, JOSÉ 

RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 Certifico que a decisão válida pe a juntada nos autos as fls. 492. Certifico 

que é para desconsiderar a decisão lançada no dia 16/04/2018 no DJE 

10264 do dia 25/05/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 258336 Nr: 23510-98.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE CHAVES SOARES, TAYNA SOARES 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO GREGÓRIO MARTINEZ - 

OAB:21.902-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DENES CECONELLO 

LEITE - OAB:8840, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - 

OAB:OAB/MT 7.413

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS COM URGENCIA ACERCA DA PETIÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA ACOSTADA AS FLS. 217/221, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 11070 Nr: 1488-42.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISIDORO WELTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEI LUIZ DREBES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9740-B/MT, GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, querendo, manifestar-se no prazo 

legal, sobre a penhora que incidiu sobre o crédito do exequente, visando 

garantir o pagamento do débito relativo aos autos nº 

958-33.2003.811.0055 - código 21733 que tramita neste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 49384 Nr: 4458-39.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEROFITO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MOACIR BETTIO, ADELMA 

SCHMECHEL BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 Vistos,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente em desfavor dos executados, no valor da última 

atualização nos autos (fls. 244/245), a qual restou infrutífera.

Por conseguinte, defiro a pesquisa de veículos em nome do executado via 

RENAJUD, a qual também restou infrutífera, consoante extratos anexos.

Desse modo, intime-se a parte exequente para promover o 

prosseguimento do feito, com a indicação de bens penhoráveis ou 

diligências diversas da já realizadas por este Juízo.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 146945 Nr: 6699-39.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE SOUZA CALIXTO 

SANCHES - OAB:44152/PR, GUNDHER GOMES DUARTE - OAB:15.334, 

IGOR FABRICIO MENEGUELLO - OAB:37741/PR, ODUWALDO DE SOUZA 

CALIXTO - OAB:OAB/PR 11849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Vistos etc.,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença proposto por Edson 

Sanches, em desfavor de Elizeu Lima dos Santos, objetivando o 

percebimento por condenação ao pagamento de R$ 359.069,87, 

devidamente corrigido até 30/1/2018.

Intime-se o executado, na pessoa de seus advogados, para pagar a 

dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação.

Fica os executados advertidas de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

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

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa e honorários, se ainda não incluída no cálculo, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 
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artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 144042 Nr: 3629-14.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. F. DA SILVA COMERCIO DE OCULOS -ME, 

DEBORAH FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Indefiro o pedido de intimação por edital pugnado pelo exequente à fl. 

227/228, uma vez que ao réu citado por edital os prazos fluirão da data de 

publicação do ato decisório no órgão oficial, dirigindo-se tal intimação ao 

seu curador especial.

Assim, intime-se o exequente para dar o devido prosseguimento ao feito e 

requerer o que de direito para prosseguimento da execução, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 276176 Nr: 5850-57.2018.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 Autos nº: 5850-57.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 276176.

Vistos etc.

Trata-se de procedimento de medida protetiva deferida (fls. 15/16 verso) 

em favor da vítima Poliana Maria da Silva, em desfavor do ofensor Joacir 

da Silva Gomes.

Consta dos autos, às fls. 103, manifestação da vítima Poliana Maria da 

Silva, externando seu desinteresse em permanecer com as medidas 

protetivas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público (fls. 104/104 verso), requereu 

a revogação das medidas e o respectivo arquivamento dos autos.

É o relatório.

 DECIDO.

Analisando com acuidade os autos, entendo assistir razão ao Parquet, 

pois, verifico a possibilidade de revogação das medidas protetiva, uma 

vez que não implica na não instauração de procedimento criminal. A 

medida é tomada para preservar a integridade física da ofendida, que não 

se achando mais em iminente ameaça, postula pela revogação, como é o 

caso dos autos (fls. 103).

Ademais, a revogação da medida pressupõe a possibilidade de 

conciliação civil, o que, seguramente, atende aos interesses da vítima, 

nem sempre sediados na exclusiva punição criminal do seu agressor, 

mas, fundamentalmente atrelados ao interesse reparatório dos danos 

sofridos, inclusive, aqueles de caráter moral que, segundo afirma a 

doutrina da responsabilidade civil extra material, têm evidente caráter 

punitivo e pode importar em severa punição ao agressor.

Deste modo, REVOGO as medidas protetivas aplicadas às fls. 15/16 verso 

em favor de Poliana Maria da Silva contra Joacir da Silva Gomes e, com 

espeque no art. 487, III, alínea “c”, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, a presente ação.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do Ofensor.

Oportunamente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 28 de maio de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 190118 Nr: 6757-37.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SCHULZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAYNE ANDRADE COTRIM 

ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 Autos nº: 6757-37.2015.811.0055.

Código Apolo nº: 190118.

Vistos etc.

1) Atenta aos autos, considerando que a Defesa insistiu na oitiva da 

testemunha Claudini da Silva, todavia, mesmo diante da informação obtida 

na oralidade instrutória no sentido de que a mesma não mais reside nesta 

Comarca, não declinou o endereço atualizado, INTIME-SE a Defesa para 

que, no prazo de cinco (05) dias, acoste o endereço da referida 

testemunha, sob pena de preclusão.

1.1) Decorrendo in albis o prazo acima consignado, CERTIFIQUE-SE, 

retornando-me CONCLUSOS para deliberação.

1.2) Com a apresentação do endereço atualizado da testemunha, em caso 

de pertencer a outra Comarca, desde já, DEPREQUE-SE a referida oitiva, 

INTIMANDO-SE as partes da expedição da missiva, consignando-se o 

prazo de trinta (30) dias para cumprimento.

1.3) Em caso de endereço pertencente a esta Comarca, RETORNEM-ME os 

autos para designação de oralidade instrutória.

CUMPRA-SE

 Tangará da Serra, 20 de abril de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001375-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANE CAROLINE NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRO DOMINGOS DARTORA OAB - MT0016917A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 09/07/2018, às 14h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001380-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RAMOS ALVES (REQUERENTE)

PATRICIA DANDARA DE ALMEIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BADIULLAH KAFFASHI FOTO - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 09/07/2018, às 15h00min, horário de Mato Grosso, o não 
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comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001382-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 09/07/2018, às 15h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001383-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 10/07/2018, às 13h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001390-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDY FILIPIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMIA DANUBIA SILVA MAUAD (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 09/07/2018, às 16h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001391-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS HENRIQUE SOUZA FILES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 09/07/2018, às 16h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001394-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONEIA FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 09/07/2018, às 17h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001395-32.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONEIA FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 09/07/2018, às 17h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001396-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 10/07/2018, às 13h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001397-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN JUNIOR JOSE MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 10/07/2018, às 13h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001401-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CEZAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 16/07/2018, às 08h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001402-24.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORAIDES PINHEIRO DE AVILA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 10/07/2018, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001403-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO RIBEIRO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 10/07/2018, às 14h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001414-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAICK ALMEIDA RABELO (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 16/07/2018, às 09h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001415-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE LEONARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 16/07/2018, às 10h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001416-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA LIMA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 16/07/2018, às 10h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001417-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO LEANDRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 16/07/2018, às 10h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001418-75.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANACLESIO PEREIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 16/07/2018, às 10h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001404-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKE PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 10/07/2018, às 14h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001405-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOIANE DA SILVA CAMPOS KAKO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)
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Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 10/07/2018, às 14h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001406-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA DE JESUS GOMES (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 10/07/2018, às 15h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001407-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOIANE DA SILVA CAMPOS KAKO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 10/07/2018, às 15h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001408-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNILTON DA SILVA NUNES JUNIOR (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 10/07/2018, às 15h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-76.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA GOMES WAKOMOIZOKERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Reclamante para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001615-64.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELESBAO VITOR DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade das Contestações apresentadas. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001429-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLOREMI QUIRINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar ainicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa que consta 

do comprovante de endereço juntado no Id 13440758, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 30 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001426-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SELMA PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 29 de 

maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010518-66.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

NICOLAS CARBONERA (TERCEIRO INTERESSADO)

BRENDAW CAROLINE VILAS BOAS FELIPI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 13332154 no prazo de 5 dias. Caso seja solicitado o 

levantamento, DEFIRO o pedido. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o 

postulante possui poderes na procuração outorgada, se for o caso, para 

levantamento de valores. Em caso positivo, antes da expedição do alvará, 

nos termos do art. 1º do Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria 

Nacional da Justiça, intime-se a parte contrária a fim de que, no prazo 

legal, se manifeste apresentando eventual impugnação ou recurso. Caso 

não haja manifestação, a Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) 

dias úteis após o esgotamento do prazo para eventual impugnação ou 

recurso, para só então expedir o alvará de levantamento. Com o 

levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os 

autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Caso não haja 

manifestação, AO ARQUIVO. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 30 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001132-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MARCELO NORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Apesar do inciso IV do art. 52 da Lei n.º 9.099/95 referir-se 

somente em "sentença transitada em julgado", reputo perfeitamente 

possível a realização de uma execução provisória no sistema dos 

Juizados Especiais, considerando que a execução provisória nesta 

Especializada também é disciplinada pelo art. 520 do CPC de 2015. Assim, 

considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do CPC de 2015, 

defiro o pedido de processamento da execução provisória, que correrá 

por conta e responsabilidade do exeqüente (CPC de 2015, art. 520, I). Nos 

termos do art. 523 do Código de Processo Civil de 2015, não tendo 

ocorrido a satisfação voluntária do débito, intime-se o devedor 

pessoalmente ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito, caso não haja pagamento no prazo 

assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens e 

elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o representante 

legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por 

mandado ou correio, para apresentação de embargos no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje). Na 

hipótese de não existir patrono constituído pelo executado nos autos, 

deverá a Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que 

tenha sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Ressalto, desde já, que, 

tendo em vista a natureza provisória da execução, na hipótese de 

levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem 

transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito 

real, deverá o exequente apresentar caução idônea, que desde já arbitro 

no valor equivalente ao da execução atualizada. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 30 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000879-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DE TOLEDO RIBAS JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Autos n. 1000879-12.2018.8.11.0055 Ação: Obrigação de Fazer com 

pedido de Antecipação de Tutela Específica Reclamante: PAULO SERGIO 

DE TOLEDO RIBAS JUNIOR Reclamados: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA 

SERRA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e ESTADO DE MATO 

GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PROJETO DE SENTENÇA 

1. RELATÓRIO Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c/c 

artigo 27, da lei n. 12.153/2009. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, promovido por 

PAULO SERGIO DE TOLEDO RIBAS JUNIOR em desfavor de MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA E ESTADO DO MATO GROSSO - SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE, pleiteando que referidos entes públicos forneçam o 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URETEROLITOTRIPSIA À LASER, por ser 

diagnosticado com quadro de URETEROLITÍASE e necessitar do 

procedimento com urgência. Os promovidos apresentaram defesa pela 

improcedência da demanda. Encaminhado os autos ao NAT este 

manifestou que: “Não há Urgência/Emergência médica caracterizada nos 

documentos acostados nos autos neste momento. Entretanto 

recomenda-se que seja tratado com maior brevidade, tendo em vista 

encontra-se internado e sintomático há mais de 90 dias com a 

possibilidade de alterações funcionais secundárias no rim afetado.” 

Deferida a antecipação de tutela em virtude da necessidade de brevidade 

na realização do procedimento. No mais, dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c/c artigo 27, da lei n. 12.153/2009. 

O feito oportuniza o julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, porque 

a demanda não exige a produção de provas, considerando que a matéria 

versada é unicamente de direito. Antes de adentrar-se no mérito da 

demanda, necessário decidir as preliminares aventadas. De início, não 

acolho o pedido de extinção do processo por ilegitimidade passiva, 

suscitada pelo reclamado Município de Tangará da Serra/MT, que atribui a 

responsabilidade pelo procedimento pleiteado ao Estado de Mato Grosso. 

Nesse contexto, cumpre ressaltar que o dever da União, dos Estados e 

dos Municípios realizarem todos os procedimentos necessários, dentro 

das suas competências, ao benefício da saúde de seus cidadãos, tem 

matriz na Constituição Federal, tendo sido objeto de regulamentação na 

legislação infraconstitucional. A Constituição Federal, em seus artigos 196 

e seguintes, deixa claro que a saúde é um direito de todos e dever do 

Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e ao acesso universal às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Essas ações e serviços 

públicos de saúde devem ser desenvolvidos de forma integrada, embora 

descentralizada, através de um sistema único (art. 198), do qual fazem 

parte a União, os Estados e os Municípios. Essa solidariedade é de custeio 

e de promoção, incluindo realização de cirurgia a pacientes necessitados, 

serviços de saúde em geral, consultas médicas, e fornecimento de 

medicamentos e produtos à proteção da saúde. Nesse sentido, a 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 

535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, 

ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL.1. As matérias reputadas 

omissas pelo recorrente - necessidade da medicação e sua inclusão em 
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lista do SUS - foram enfrentadas pelo Tribunal de origem. Pelos mesmos 

motivos, não há falar em contrariedade aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do 

CPC, porquanto aludidas questões foram decididas com fundamentos 

claros, nos limites da lide.2. De outra parte, rever as conclusões tiradas 

dos elementos fático-probatórios dos autos, a respeito da eficácia da 

medicação que se pretende obter para o tratamento de Lúpus, é medida 

vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ..3. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da 

responsabilidade solidária e da competência comum dos entes federados, 

de forma que qualquer um deles pode responder por demanda cujo objeto 

seja a tutela à saúde.4. Agravo regimental a que se nega provimento?. 

(AgRg no AREsp 532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 26/09/2014) No mais, o dever de 

viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, 

compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 

30, inciso VII, ambos da CF. Assim, a responsabilidade solidária confere à 

parte reclamante a faculdade de escolher quem irá ser demandado para 

satisfazer a obrigação. Pode ser um ou outro obrigado ou, ainda, todos 

eles, de modo que não merece vingar a alegação de ilegitimidade passiva. 

Pois bem. Compulsando o feito, verifica-se que estão presentes os 

pressupostos objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo, 

bem como as condições da ação, e, não havendo outras preliminares a 

apreciar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. No tocante 

ao pedido formulado pelo reclamante, faz-se necessário rememorar o 

disposto na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 

1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa 

humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à 

vida, como um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por 

sua vez, inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, 

assim como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 

200, o direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse 

sentido: O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental 

que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida (STF ? 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 

art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o 

art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz ? DJU 

21.01.2004 p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. 

Impertinente, ainda, o pedido de revogação da aplicação de multa diária, 

posto que não houve aplicação de multa na decisão que antecipou os 

efeitos da tutela. Assim, imperiosa a procedência do pleito inicial, com o 

deferimento da realização do procedimento que necessita a parte 

reclamante, pois provou com os documentos encartados aos autos a sua 

necessidade. No que concerne ao pedido de que sejam condenados os 

reclamados a disponibilizarem todo o tratamento de saúde necessário ao 

restabelecimento da promovente opino pela improcedência, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 , do Código 

de Processo Civil de 2016, por ausência da exigida especificação legal, 

assim como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Ainda, consta 

nos autos que o procedimento vindicado foi realizado na rede privada face 

o descumprimento da liminar por parte dos entes públicos, após 

apresentação de orçamentos, mediante a liberação dos valores 

bloqueados via Alvará e que a parte promovente prestou contas do valor 
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liberado. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO POR JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO em favor de PAULO SERGIO DE 

TOLEDO RIBAS JUNIOR para o fim de condenar definitivamente o 

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e o ESTADO DE MATO GROSSO, 

solidariamente, a fornecerem à parte reclamante PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO DE URETEROLITOTRIPSIA À LASER, conforme prescrição 

médica, pelo valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos. Deixo 

expressamente ressaltado que, em caso de eventual cumprimento de 

sentença, esta deverá observar o valor máximo acima informado, de 60 

(sessenta) salários mínimos, que é o limite do valor das causas que 

tramitam neste Juizado Especial da Fazenda Pública. Defere-se o benefício 

de Justiça Gratuita. Com espeque no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julga-se extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

confirmando a decisão de antecipação de tutela nos moldes dessa 

sentença. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto 

de sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. Tangará da Serra/MT, 23 

de maio de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento da fazenda pública que tramitou segundo a Lei 9.099/1995 

c/c a Lei 12.153/2009, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado 

por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 23 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001053-55.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATILDE DUARTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA OAB - MT22483/O (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da manifestação da Parte Executada. INTIMO a 

Parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001318-57.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA PORTAL DO CERRADO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUNDHER GOMES DUARTE OAB - RN15334 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSCAR ALESSANDRO DE MATOS (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da manifestação da Parte Executada. INTIMO a 

Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000073-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY NEVES CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. ALVES & ALVES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 12545400, nos termos da decisão do ID 

11394496. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 

de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001493-51.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY NEVES CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O (ADVOGADO)

RAYANE DE BRITO CORREA OAB - MT22274/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. ALVES & ALVES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não é possível o atendimento da providência solicitada no ID 

11801506. Tratando-se de bem móvel sobre o qual pende cláusula de 

alienação fiduciária (ID 10922044) fica vedada a inserção de restrição, 

tendo em vista o que dispõe o art. 7º-A, do Dec.-Lei nº 911/1969. 

Conforme a remansosa jurisprudência, não é possível, em casos dessa 

estirpe, que a restrição recaia sobre o próprio veículo, mas apenas sobre 

os direitos a ele relativos, conforme já deferido por este Juízo no ID 

11335695. Assim, CUMPRA-SE a referida decisão. Outrossim, 

considerando que a reclamante aceitou o bem oferecido a penhora, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação do bem indicado no ID 

11671103, ficando constituído no mesmo ato o executado como 

depositário. Procedida a penhora, INTIME-SE o exequente para, no prazo 

de 10 dias, manifestar sobre uma das hipóteses previstas nos artigos 876 

e ss, do CPC, requerendo o que entender de direito. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra, 28 de fevereiro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001011-69.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENICIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição do id 13429375. 

Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, com depósito na 

conta indicada na referida petição. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 

10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, 

juntando aos autos a nota fiscal com a devida especificação dos serviços 

ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, 

intimem-se os reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se 

manifestem sobre a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. 

Após, certifique-se acerca da regular citação, apresentação de resposta 

ou eventual decurso de prazo, tornando os autos conclusos para 

sentença ou outras deliberações. Deixo de determinar a intimação dos 

reclamados para manifestação sobre o pedido de levantamento, conforme 

preceitua o Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional de Justiça, 

tendo em vista a necessidade premente de liberação dos valores, diante 

da natureza da medida a ser efetivada, que reclama extrema urgência. 

Não obstante, determino a intimação das partes a respeito da presente 

decisão, para eventual manifestação pelo prazo de 5 dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da Serra, 30 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001099-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEVAL JOSE BOLDRINI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ (ID 

12946432), DEFIRO o pedido de levantamento de valores formulado na 

petição do ID 13433102. Expeça-se alvará(s) para levantamento dos 
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valores, que deverão ser depositados em conta indicada pela profissional 

responsável pelos Medicamentos Judiciais e de Alto Custo da Secretaria 

Municipal de Saúde, Sra. Khris Barbosa Gonçalves Capellari, ou outro 

servidor que atue em sua substituição indicado pelo Município, que deverá 

providenciar imediatamente a aquisição do fármaco, comunicando este 

Juízo. Caso não haja servidor disponível para a providência, o valor 

deverá ser levantado diretamente em favor da empresa fornecedora do 

medicamento. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir 

o disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, juntando aos autos a 

nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou medicamentos, 

demonstrando de forma analítica o valor e os materiais utilizados na 

prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os 

reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre 

a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. Após o 

levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os 

autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Deixo de determinar a 

intimação dos reclamados para manifestação sobre o pedido de 

levantamento, conforme preceitua o Provimento nº 68/2018, da E. 

Corregedoria Nacional de Justiça, tendo em vista a necessidade premente 

de liberação dos valores, diante da natureza da medida a ser efetivada, 

que reclama extrema urgência. Não obstante, determino a intimação das 

partes a respeito da presente decisão, para eventual manifestação pelo 

prazo de 5 dias. Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da 

Serra, 30 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000155-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Autos n. 1000155-08.2018.8.11.0055 Ação: Obrigação de Fazer com 

pedido de Antecipação de Tutela Específica Reclamante: JOSE CARLOS 

MARTINS Reclamados: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c/c 

artigo 27, da lei n. 12.153/2009. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, promovido por JOSE 

CARLOS MARTINS em desfavor de MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA E 

ESTADO DO MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, 

pleiteando que referidos entes públicos forneçam uma consulta médica de 

UROLOGISTA, visto que o requerente já foi submetido a procedimento de 

ultrassom de sua bolsa escrotal no mês de Agosto de 2017, exame pelo 

qual se constatou a presença de Hidrocele Moderada, sendo a urgência 

no fornecimento do atendimento urológico comprovada, pois através 

disso, será possível o tratamento da patologia mencionada. Os reclamados 

apresentaram suas respectivas defesas requerendo a improcedência da 

ação. Encaminhado os autos ao NAT este concluiu que: “Não há urgência 

ou Emergência relacionada ao caso; não há risco de vida, porém podemos 

considerar que pode haver perda de oportunidade, haja vista não haver o 

diagnóstico etiológico bem estabelecido. Sendo assim, entendemos que o 

razoável é o prazo de até 90 dias para a consulta com urologista.” No 

mais, dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, 

c/c artigo 27, da lei n. 12.153/2009. O feito oportuniza o julgamento 

antecipado, na forma do art. 355, I, porque a demanda não exige a 

produção de provas, considerando que a matéria versada é unicamente 

de direito. Antes de adentrar-se no mérito da demanda, necessário decidir 

as preliminares aventadas. De início, não acolho o pedido de extinção do 

processo por ilegitimidade passiva, suscitada pelo reclamado Município de 

Tangará da Serra/MT, que atribui a responsabilidade pelo procedimento 

pleiteado ao Estado de Mato Grosso. Nesse contexto, cumpre ressaltar 

que o dever da União, dos Estados e dos Municípios realizarem todos os 

procedimentos necessários, dentro das suas competências, ao benefício 

da saúde de seus cidadãos, tem matriz na Constituição Federal, tendo sido 

objeto de regulamentação na legislação infraconstitucional. A Constituição 

Federal, em seus artigos 196 e seguintes, deixa claro que a saúde é um 

direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso 

universal às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. Essas ações e serviços públicos de saúde devem ser 

desenvolvidos de forma integrada, embora descentralizada, através de um 

sistema único (art. 198), do qual fazem parte a União, os Estados e os 

Municípios. Essa solidariedade é de custeio e de promoção, incluindo 

realização de cirurgia a pacientes necessitados, serviços de saúde em 

geral, consultas médicas, e fornecimento de medicamentos e produtos à 

proteção da saúde. Nesse sentido, a jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO 

À SAÚDE. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO 

FEDERAL.1. As matérias reputadas omissas pelo recorrente - 

necessidade da medicação e sua inclusão em lista do SUS - foram 

enfrentadas pelo Tribunal de origem. Pelos mesmos motivos, não há falar 

em contrariedade aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do CPC, porquanto 

aludidas questões foram decididas com fundamentos claros, nos limites da 

lide.2. De outra parte, rever as conclusões tiradas dos elementos 

fático-probatórios dos autos, a respeito da eficácia da medicação que se 

pretende obter para o tratamento de Lúpus, é medida vedada em sede de 

recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ..3. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da responsabilidade 

solidária e da competência comum dos entes federados, de forma que 

qualquer um deles pode responder por demanda cujo objeto seja a tutela à 

saúde.4. Agravo regimental a que se nega provimento?. (AgRg no AREsp 

532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16/09/2014, DJe 26/09/2014) No mais, o dever de viabilizar o exercício do 

direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na 

expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, 

ambos da CF. Assim, a responsabilidade solidária confere à parte 

reclamante a faculdade de escolher quem irá ser demandado para 

satisfazer a obrigação. Pode ser um ou outro obrigado ou, ainda, todos 

eles, de modo que não merece vingar a alegação de ilegitimidade passiva. 

Pois bem. Compulsando o feito, verifica-se que estão presentes os 

pressupostos objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo, 

bem como as condições da ação, e, não havendo outras preliminares a 

apreciar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. No tocante 

ao pedido formulado pelo reclamante, faz-se necessário rememorar o 

disposto na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 

1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa 

humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à 

vida, como um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por 

sua vez, inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, 

assim como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 

200, o direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse 

sentido: O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental 

que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida? (STF ? 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 

art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o 

art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): ?Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo ? uma vez 

configurado esse dilema ? que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 
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indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes?. Nesse 

mesmo sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o 

legislador infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe 

sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 

a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: 

“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 

prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...)?. (TRF 4ª R. ? Al 2003.04.01.041369-9 ? 

SC ? 3ª T ? Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz ? DJU 

21.01.2004 ? p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. 

Impertinente, ainda, o pedido de revogação da aplicação de multa diária, 

posto que não houve aplicação de multa na decisão que antecipou os 

efeitos da tutela. Assim, imperiosa a procedência do pleito inicial, com o 

deferimento da realização do procedimento que necessita a parte 

reclamante, pois provou com os documentos encartados aos autos a sua 

necessidade. No que concerne ao pedido de que sejam condenados os 

reclamados a disponibilizarem todo o tratamento de saúde necessário ao 

restabelecimento da promovente opino pela improcedência, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 , do Código 

de Processo Civil de 2016, por ausência da exigida especificação legal, 

assim como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. 3. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO em favor de JOSE CARLOS MARTINS para o fim 

de condenar definitivamente o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e o 

ESTADO DE MATO GROSSO, solidariamente, a disponibilizarem à 

reclamante uma consulta médica de UROLOGISTA, conforme prescrição 

médica, pelo valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos. Deixo 

expressamente ressaltado que, em caso de eventual cumprimento de 

sentença, esta deverá observar o valor máximo acima informado, de 60 

(sessenta) salários mínimos, que é o limite do valor das causas que 

tramitam neste Juizado Especial da Fazenda Pública. Defere-se o benefício 

de Justiça Gratuita. Com espeque no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julga-se extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

confirmando a decisão de antecipação de tutela nos moldes dessa 

sentença. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto 

de sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. Tangará da Serra/MT, 25 

de maio de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento da fazenda pública que tramitou segundo a Lei 9.099/1995 

c/c a Lei 12.153/2009, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado 

por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 25 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001177-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELTIZE ALVES DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. DELTIZE ALVES DA SILVA OLIVEIRA ajuizou a presente ação de 

obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, 

para que os reclamados sejam compelidos a custear os exames de 

Angiofluoresceinografia e Retinografia, necessários ao restabelecimento 

de sua saúde. Alega a reclamante que apresenta Retinopatia Diabética 

Proliferativa e Edema Macular Diabético e por essa razão necessita, em 

caráter de urgência, de se submeter aos exames citados, não fornecidos 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Por essas razões, fundamentado em 

dispositivos da Constituição Federal e legislação infraconstitucional, afirma 

ter o Estado, lato sensu, o dever de prestar o atendimento necessário e 

requer, em razão da alegada urgência, o deferimento de medida liminar 

inaudita altera parte, compelindo os requeridos a submeterem ao 

favorecido o custeio do citado procedimento. Instado a se manifestar o 

NAT elaborou parecer técnico informando que o procedimento é urgente. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme consta do exórdio e dos documentos 

a ela acostados, a reclamante apresenta Retinopatia Diabética Proliferativa 

e Edema Macular Diabético e precisa de tratamento adequado o que só é 

possível mediante a realização dos exames solicitados ao Poder Público. 

Contudo, a reclamante afirma ser desprovida de recursos financeiros 

suficientes para custear os procedimentos necessários para seu 
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tratamento. Para a concessão da liminar pretendida, necessária a análise 

da presença dos requisitos próprios da antecipação da tutela final 

perseguida, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil de 2015. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com o teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Para a averiguação da tutela específica pleiteada, 

faz-se necessário ainda, rememorar o disposto na Constituição Federal, 

especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade 

de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 

5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos 

fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no 

contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a 

própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, 

como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência da reclamante, tanto que requereu os benefícios da 

justiça gratuita para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para realização dos 

procedimentos prescritos por indicação médica. Diante da hipossuficiência 

de seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou 

obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante 

se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão 

dessa determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou 

o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Insta salientar que a 

reclamante demonstrou ter tentado conseguir o exame através da rede 

municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a recomendação constante 

do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À luz de entendimentos 

jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários entes da 

federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que o 

necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO 

À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES 

FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE 

ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. 

Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à 

saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na 

Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral 

da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 07.05.2009. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos 

quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles - União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não se mostram 

aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário nº 630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 

09.09.2014, unânime, DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. 

SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos 

entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 

medicamentos. 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, 

nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos 

recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 550.808/MG (2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 02.09.2014, unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que 

cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se 

complicar o estado de saúde da reclamante, caso não seja submetida ao 

tratamento adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado 

emitido pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há 

iminente risco de morte caso não seja disponibilizado o tratamento. 

Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, 

sobretudo pelo risco extremo à saúde da reclamante, materializando nos 

autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em disponibilizar o procedimento, o que demonstra que o 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias administrativas. 

A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, em casos 

semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA 

DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE RESTARAM 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. 

DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 

227 da CF/88 inibem a omissão do ente público (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa 

necessitada, inclusive com o fornecimento, se necessário, de 

medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja medida, no caso 

dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da urgência e 

conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." (STJ: RMS 

23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 

27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 
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Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem ao reclamante, 

no prazo de 05 (cinco) dias, os exames de Angiofluresceinografia e 

Retinografia em ambos os olhos, em hospital da Rede Pública de Saúde ou, 

à falta de disponibilidade de vagas na rede pública, em Hospital da rede 

privada, vinculado ou não ao SUS, com dispensa de licitação inclusive, 

observadas, neste caso, as normas administrativas de regência. 

Consigne-se que, em caso de eventual descumprimento da ordem, poderá 

ser determinado o bloqueio de verbas públicas para o cumprimento da 

tutela específica ora deferida, nos termos do artigo 497 do Código de 

Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de descumprimento desta ordem 

judicial, extraiam-se as cópias necessárias, encaminhando-se ao 

Ministério Público para adoção das providências legais pertinentes, no que 

tange à responsabilização civil e criminal da autoridade recalcitrante. 

Ressalvo, desde logo, que não há como ser acolhido o requerimento no 

sentido de ser disponibilizado “todo o tratamento de saúde necessário ao 

seu restabelecimento”, uma vez que o pleito, como formulado, não atende 

aos requisitos do art. 324 , do Código de Processo Civil de 2016, por 

ausência da exigida especificação legal, assim como porque não é 

possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a prolação de sentenças 

ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, 

c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Consequentemente, se não é possível 

conferir a tutela, na forma postulada, em definitivo, inviável também sua 

antecipação. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os 

entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de demandas que 

tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados 

para comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os 

representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido 

ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está previsto 

na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil 

e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 

30 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000082-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL VIRGILINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY FELIPE BENTO OAB - SC43308 (ADVOGADO)

JOSE DOMINGOS BORTOLATTO OAB - SC3659 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Pública do Estado de Santa Catarina (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Para a concessão da liminar pretendida, necessária a análise da 

presença dos requisitos próprios da tutela de urgência perseguida, nos 

termos do art.300, do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito 

se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é 

a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com o teor 

da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Como 

consequência, deve estar demonstrada a necessidade da concessão da 

tutela de urgência antecipada, bem como que, sendo a tutela concedida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. Em juízo de 

rasa cognição, verifico a presença dos requisitos para concessão da 

tutela de urgência. De início, necessário fazer referência ao fato de que o 

gravame que ora incide sobre o veículo do reclamante derivou de decisão 

proferida pela Diretoria do Foro desta Comarca de Tangará da Serra, nos 

autos do Procedimento nº 10742-14.2015.811.0055 (cód. 194847). 

Referido procedimento tinha como objetivo a destinação de diversos 

veículos apreendidos em processos judiciais e depositados no pátio do 

DETRAN. Da análise do referido procedimento, é preciso reconhecer que 

foram tomadas inúmeras providências antes da destinação dos veículos, 

justamente para que se evitasse que a respectiva comunicação ao órgão 

de trânsito culminasse em prejuízo a terceiros. No entanto, apesar de 

terem sido tomadas as providências que estavam ao alcance da Diretoria 

do Foro à época, elas não foram suficientes a evitar que o reclamante 

viesse a sofrer com a indevida inclusão do gravame em seu veículo. E 

analisando detidamente a documentação encartada à inicial, verifica-se 

que a inclusão do gravame no registro do veículo foi claramente indevida e 

isso derivou realmente de uma sucessão de erros dos responsáveis pelos 

procedimentos, como está bem demonstrado na petição inicial. Nesse 

sentido, necessário, neste momento, fazer referência a um fato que foi 

fundamental para o início de todo o imbróglio mencionado pelo reclamante 

e que culminou na indevida inclusão do gravame. No procedimento acima 

referido, antes da destinação dos veículos, a Diretoria do Foro tomou a 

cautela de encaminhar notificação a todos os proprietários dos veículos 

que seriam alienados, notificações essas que foram encaminhadas a 

quem constava, à época de sua expedição, no banco de dados do 

DETRAN como donos dos veículos. Relativamente ao veículo Renault Clio, 

Placa MBP 3806-SC, à época da notificação, que ocorreu em 06.08.2015 

(ID 13432901 – p. 4), constava no banco de dados do DETRAN como 

proprietário o Sr. DEVANIR MARTINS (doc. ID 13432901 – p. 3). Com base 

nessa informação, a Diretoria do Foro encaminhou a notificação que foi 

recebida pelo destinatário no dia 27.08.2015 (ID 13432901 – p. 5). Como 

não houve manifestação no prazo assinalado, o veículo então recebeu a 

destinação objetivada no procedimento, sendo determinado ao órgão de 

trânsito a inserção do gravame. Ocorre que, quando isto aconteceu, ou 

seja, quando da ultimação do procedimento em outubro de 2016, o veículo 

já havia sido vendido ao seu atual proprietário, no caso o ora reclamante. 

Tudo indica, por sua vez, que o reclamante não tinha conhecimento sobre 

esses fatos, o que se presume porque a aquisição se deu no dia 

05.01.2016, quase 11 meses antes da inserção do gravame. Toda a 

confusão se iniciou, portanto, em razão do tempo transcorrido no 

procedimento entre a notificação do proprietário do veículo (que no caso 

ainda não era o reclamante) e a efetiva destinação, além da inércia do 

então proprietário que foi notificado e não se manifestou, além de não 

comunicar o fato ao adquirente (ora reclamante). Tivesse o reclamante, 

por qualquer forma, tido conhecimento do procedimento, certamente teria 

alertado a Diretoria do Foro desta Comarca para que a destinação 

ocorresse sem prejudicar seus direitos. Não bastasse essa situação, é 

preciso reconhecer ainda que a 4ª Ciretran de Itajaí-SC, poderia ter 

questionado a Diretoria do Foro desta Comarca acerca da regularidade da 

determinação de inclusão da baixa, antes de promove-la. Isso porque a 

documentação acostada à determinação certamente continha a 

informação acerca da numeração de chassis do veículo a ser baixado, 

que era claramente diversa da numeração do chassis do veículo do ora 

reclamante. Além disso, o veículo estava sendo licenciado anualmente, o 

que indicava que algum equívoco havia na determinação judicial que 

determinou a baixa, situação que poderia ter sido questionada antes do 

cumprimento da ordem. Por outro lado, é preciso concluir que o veículo do 

reclamante está plenamente apto à circulação e, claramente, não se trata 

do veículo que foi alienado como sucata pela Diretoria do Foro desta 

Comarca. Essa conclusão aflora inequívoca pelo laudo pericial do ID 

11401039 – p. 7 e 8, elaborado já no ano de 2017 por representante de 

órgão oficial de trânsito e que atesta a regularidade do veículo. Ou seja, 

está bastante claro que não foi o veículo do ora reclamante que foi 

alienado como sucata nesta Comarca, mas muito provavelmente o que se 

denomina de “clone” ou “dublê”. Sendo assim, em juízo de cognição 

sumária, é possível vislumbrar com clareza suficiente a probabilidade de 

êxito do reclamante na demanda, na medida em que seu veículo, que está 
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absolutamente regular, sofreu indevida inclusão de restrição (baixa), 

situação que deve ser de pronto corrigida. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de que a manutenção do gravame está impedindo a 

livre circulação do reclamante com o veículo, além de impedi-lo de dispor 

plenamente do bem, afetando seu direito de propriedade. Presente, pois, o 

fundado receio de dano de difícil reparação. Como consequência, advém a 

necessidade de deferimento da concessão da tutela de urgência nesta 

sede, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. Por fim, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, em todos os seus termos, sem qualquer prejuízo aos reclamados. 

Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, DEFIRO a 

tutela de urgência vindicada, para determinar o cancelamento do gravame 

(BAIXADO/LEILÃO SUCATA) inserido sobre o veículo descrito na petição 

inicial. Oficie-se à 4ª CIRETRAN de Itajaí-SC para que promova o 

cancelamento em 05 (cinco) dias. Comunique-se a Diretoria do Foro desta 

Comarca acerca do conteúdo desta decisão. Recebo a petição inicial eis 

que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes 

públicos legitimados a figurar no polo passivo de demandas que tenham 

trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para 

comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os representantes 

da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do 

referido procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 

9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil e 

desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 30 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001226-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

30 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001227-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 
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verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

30 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001017-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. JOSÉ ALVES DE SOUZA ajuizou a presente ação de obrigação 

de fazer com pedido de medida de urgência em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, para que seja 

determinado aos reclamados o fornecimento de medicamento descrito na 

inicial em razão de sua situação peculiar de saúde e da impossibilidade 

financeira de arcar com a aquisição periódica do fármaco. Conforme 

expõe na inicial, o reclamante sofre de Hipertensão Arterial Crônica, 

Cardiopatia e Insuficiência Cardíaca, tendo-lhe sido prescrito o uso do 

medicamento XARELTO (RIVAROXABANA 20MG) que é de alto custo e 

não foi fornecido pelos reclamados por intermédio do Sistema Único de 

Saúde. Por essas razões, fundamentado em dispositivos da Constituição 

Federal e legislação infraconstitucional, afirma ter o Estado, lato sensu, o 

dever de fornecimento do mencionado medicamento e requer, em razão da 

urgência própria ao caso, o deferimento de medida liminar inaudita altera 

parte, compelindo os reclamados a fornecê-lo, por tempo indeterminado, 

sob pena de bloqueio. Instado a se manifestar o NAT elaborou parecer 

técnico informando apenas que o medicamento não é fornecido pelo SUS. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme consta do exórdio e dos documentos 

a ela acostados, o reclamante apresenta Hipertensão Arterial Crônica, 

Cardiopatia e Insuficiência Cardíaca que, conforme demonstrado na inicial, 

precisa de tratamento adequado o que só é possível mediante a ingestão 

do medicamento solicitado ao Poder Público. Contudo, o reclamante afirma 

ser desprovido de recursos financeiros suficientes para custear a 

aquisição periódica do medicamento necessário para seu tratamento. Para 

a concessão da liminar pretendida, necessária a análise da presença dos 

requisitos próprios da antecipação da tutela final perseguida, nos termos 

do art. 300, do Código de Processo Civil de 2015. A probabilidade do 

direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou 

seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com 

o teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise 

das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da 

demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo 

exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Para 

a averiguação da tutela específica pleiteada, faz-se necessário ainda, 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida” 

(STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência do reclamante, tanto que necessitou da atuação da 

Defensoria Pública para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para aquisição do medicamento 

prescrito por indicação médica. Diante da hipossuficiência de seus 

cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou obrigatória a 

tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante se extrai do 

seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão dessa 

determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou o art. 

2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um direito fundamental do 

ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício.” E para atendimento das normas em evidência, o 

Ministério da Saúde editou a Portaria MS/GM nº 1.554/2013, que dispõe 

sobre as regras de financiamento e execução do Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS), ou seja, estabelece as diretrizes a serem seguidas para os 

casos de necessidade de fornecimento aos cidadãos de medicamentos 

que sejam de alto custo, revelando que a própria administração pública 

tem ciência da obrigação que tem de atender os hipossuficientes. Nesse 

aspecto, insta salientar que o reclamante demonstrou ter tentado 

conseguir o medicamento através da rede municipal de saúde, que 

informou que o fármaco não está disponível. Cumprida, nesse passo, a 

recomendação constante do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À 

luz de entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos 

vários entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde 

àqueles que o necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO 

GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 

543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. Incumbe ao Estado, em todas as 
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suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do 

art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante 

entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os 

entes da Federação. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

existência da repercussão geral da questão relativa ao fornecimento de 

medicamentos de alto custo. Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo 

regimental do Estado do Ceará não provido e agravo regimental interposto 

pela União prejudicado. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 

818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 

05.11.2014). STF-0055351) DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES 

FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 

07.05.2009. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da 

responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento 

de medicamentos pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de 

qualquer um deles - União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. As 

razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os 

fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental 

conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 

630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 09.09.2014, unânime, 

DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO 

DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em 

reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema 

Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes 

federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para figurar 

no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 2. A 

repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, nos termos do art. 

543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos recursos especiais que 

tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgRg no REsp 

1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 550.808/MG 

(2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 02.09.2014, 

unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes 

federados, solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua 

promoção e proteção, e também a sua recuperação. Destarte, 

transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a falta do medicamento, venha a se complicar o estado 

de saúde do reclamante, caso não seja submetido ao tratamento 

adequado. Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos 

irreparáveis, sobretudo pelo risco extremo à saúde do reclamante, 

materializando nos autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a 

concessão da medida pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da 

recusa do Poder Público em fornecer o medicamento o que demonstra que 

o reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias 

administrativas. A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, 

em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE 

INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE 

RESTARAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. 

OBRIGATORIEDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES 

DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 227 da CF/88 inibem a omissão do ente 

público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) em garantir o efetivo 

tratamento médico à pessoa necessitada, inclusive com o fornecimento, 

se necessário, de medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja 

medida, no caso dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da 

urgência e conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." 

(STJ: RMS 23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado 

em 27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Ressalvo, entretanto, 

que a medida ora deferida tem o condão de determinar aos requeridos que 

forneça o medicamento vindicado pelo tempo que for necessário ao 

integral tratamento da reclamante. Para isso, em cumprimento ao que 

determina o art. 11 do Provimento nº 02/2015-CGJ, deverá o reclamante 

apresentar, a cada 6 (seis) meses, relatório médico indicando a 

necessidade da manutenção do uso do medicamento, sob pena de perda 

da eficácia da presente medida. Outrossim, para o fim de se aferir a 

imprescindibilidade do tratamento e por quanto tempo, poderá a presente 

decisão reavaliada, caso reste demonstrada a desnecessidade da 

continuidade do tratamento e fornecimento do produto. Tal medida se 

apresenta como possível e quiçá necessária para que não se onere o 

erário, mais que o necessário ao atendimento da pretensão do reclamante, 

sem perder de vista a prioridade absoluta de continuidade do tratamento, e 

que não seja cessado o tratamento indevidamente. Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem ao reclamante, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o medicamento XARELTO 20MG em 

quantidade e pelo tempo necessário ao tratamento da enfermidade 

noticiada na petição inicial. Consigne-se que, em caso de eventual 

descumprimento da ordem, poderá ser determinado o bloqueio de verbas 

públicas para o cumprimento da tutela específica ora deferida, nos termos 

do artigo 497 do Código de Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de 

descumprimento desta ordem judicial, extraiam-se as cópias necessárias, 

encaminhando-se ao Ministério Público para adoção das providências 

legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil e criminal da 

autoridade recalcitrante. Ressalvo, desde logo, que não há como ser 

acolhido o requerimento no sentido de ser disponibilizado “todo o 

tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento”, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 282, V, do CPC, 

por ausência da exigida especificação legal, assim como porque não é 

possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a prolação de sentenças 

ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, 

c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Consequentemente, se não é possível 

conferir a tutela, na forma postulada, em definitivo, inviável também sua 

antecipação. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os 

entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de demandas que 

tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados 

para comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os 

representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido 

ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está previsto 

na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil 

e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 30 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.34/2018-/DF – de 30 de Maio de 2018.
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 EXMO. DR. CÁSSIO LUÍS FURÍM, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 

DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando que a servidor Fabio Lucio da Silva, mat. 13233 designado 

para exercer a função de Gestor Judiciário da Quinta Vara desta 

Comarca, estará afastada de suas funções no período de 27/06/2018 a 

06/07/2018, para usufruto de férias.

 RESOLVE:

Art. 1º- DESIGNAR a servidora Marcela Oliveira Cavalcanti de Ávila , mat. 

24501, Analista Judiciaria, para exercer a função de Gestora Judiciária da 

Quinta Vara desta Comarca, durante o afastamento do Titular, no período 

de 27/06/2018 a 06/07/2018, para usufruto de férias.

 P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cássio Luís Furim

Juiz de Direito Diretor do Foro

Portaria n.35/2018-DF – de 30 de Maio de 2018.

 EXMO. DR. CÁSSIO LUÍS FURÍM, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 

DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando que a servidor GUILHERME PEREIRA DIAS, mat. 32556, 

Analista Judiciário, designado para exercer a função de Gestor Judiciário 

da Terceira Vara desta Comarca, estará afastada de suas funções no 

período de 25/06/2018 a 04/07/2018, para usufruto de férias e 04 dias de 

compensatórias do dia 05/07 a 10/07/2018.

 RESOLVE:

Art. 1º- DESIGNAR a servidora Juliana Borges , mat. 12.456, Auxiliar 

Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta da 

Terceira Vara desta Comarca, durante o afastamento do Titular, no 

período de 25/06/2018 a 04/07/2018, para usufruto de férias e 04 dias de 

compensatórias do dia 05/07 a 10/07/2018.

 P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cássio Luís Furim

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 139103 Nr: 2889-13.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE APARECIDA CAPELETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINIZ BRUNES BETELLA, VALMOR DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CRISTINA WALTER - 

OAB:16136OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FONSECA VILLELA 

- OAB:9973/MT

 1) As partes não se conciliaram;

2) Deferiu-se a juntada de substabelecimento;

3) Tomou-se depoimento da parte autora e de mais duas testemunhas;

4) A parte embargada declarou que não tem provas para produzir em 

audiência;

5) Durante o depoimento da parte autora o Magistrado verificou a 

existência de documentos úteis para o deslinde da causa e solicitou que a 

parte autora fizesse a exibição dos documentos momento em que os 

mesmos foram fotocopiados, juntados aos autos e determinada abertura 

de vista dos autos para a parte contrária no prazo de 15 dias;

6) Fixo prazo de 30 dias para a parte autora juntar aos autos cópia de 

documento bancário que comprove a transferência dos valores para 

pagamento do imóvel em questão.

7) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 135522 Nr: 836-59.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO MUHAMMAD JABER, IMAN HAMDAN JABER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT, HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Verifico que a União não especificou provas e neste ato a parte 

embargante declara que não possui mais provas a produzir, dessa 

maneira declaro encerrada a instrução, registrando no entanto como 

justificada a ausência da União conforme petição de fl. 49.

2) Considerando que nenhuma prova foi produzida após a fase 

postulatória tenho os argumentos das partes como memoriais remissivos;

3) Permaneça o feito concluso para sentença.

4) Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 24984 Nr: 2833-29.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE MÓVEIS GIORDANI LTDA-ME, 

ADELIR GIORDANI, DELCI VERONICA GIORDANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT/22.165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:OAB-MT 

13.842-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17980-A, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JÚNIOR - 

OAB:7093A, RAFAEL FURTADO AYRES - OAB:17380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, LUCIANO GREGORY TRESCASTRO - OAB:18579-O

 Certifico e dou fé que a r. sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002270-03.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAELY DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO DE AVILA PEREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROBERTO CASSIMIRO DE MENDONCA OAB - SC11625 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002270-03.2016.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 4.800,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[Fixação]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MIKAELY DOS 

SANTOS PEREIRA Parte Ré: RÉU: DARIO DE AVILA PEREIRA Vistos. 1. 

Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 05/07/2018 

às14:00 horas. 2. As partes deverão comparecer à audiência, 

acompanhados de seus(uas) advogados(as) e testemunhas (três, no 

máximo), independente de prévio depósito de rol, e apresentar nessa 

oportunidade as demais provas que tiverem, caso não haja acordo. 3. O 

não comparecimento da parte autora implicará no arquivamento do pedido, 

com a revogação dos alimentos arbitrados, e o não comparecimento do(a) 

requerido(a), em revelia e confissão quanto à matéria de fato. 4. 

Intimem-se. LUCAS DO RIO VERDE, 17 de maio de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000540-83.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THOP CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - 

EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA SANTANA MIRANDA OAB - MT15861/O (ADVOGADO)
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NADIR JARDIM SANTANA OAB - MT22424/O (ADVOGADO)

CICERO HELIO FERREIRA DA SILVA OAB - 767.618.274-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. SANCHES E SANCHES LTDA - EPP (RÉU)

PRAZMATEC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP (RÉU)

C. SANCHES, SANCHES & CIA LTDA - EPP (RÉU)

GRUPO NORTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (RÉU)

F. SANCHES & CIA LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO SANCHES OAB - 649.119.262-87 (REPRESENTANTE)

FABIO SANCHES OAB - 856.922.712-49 (REPRESENTANTE)

RICARDO FACCIN OAB - 662.889.752-49 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000540-83.2018.8.11.0045. AUTOR: 

THOP CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - 

EPP REPRESENTANTE: CICERO HELIO FERREIRA DA SILVA RÉU: C. 

SANCHES, SANCHES & CIA LTDA - EPP, F. SANCHES E SANCHES LTDA - 

EPP, GRUPO NORTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP, PRAZMATEC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP, F. 

SANCHES & CIA LTDA - EPP REPRESENTANTE: FABIO SANCHES, 

FERNANDO SANCHES, RICARDO FACCIN Vistos. 1. Trata-se de “ação de 

inadimplemento de honorários profissionais c/c danos morais c/c tutela 

antecipada”, ajuizada pelo(a) parte autor(a), devidamente qualificada, em 

face dos requeridos, igualmente identificados, aduzindo, em síntese, que 

prestou serviços contábeis a ré G Norte Construção e Acabamento Ltda – 

Epp e demais empresas do Grupo Norte, possuindo um crédito de 

honorários no importe de R$ 253.960,92 (duzentos e cinquenta e três mil, 

novecentos e sessenta reais e noventa e dois centavos); que precisou 

adquirir materiais de construção como meio de compensar os haveres que 

possui junto as empresas do Grupo Norte, mas os materiais não foram 

suficientes para liquidar os valores pendentes; que recebeu notificação 

que seu nome havia sido inserido no cadastro de devedores por uma 

dívida de R$ 46.721.85 (quarenta e seis mil, setecentos e vinte e um reais 

e oitenta e cinco centavos), cuja origem é exatamente o material de 

construção recebido como pagamento de parte dos serviços prestados. 

Pugna em caráter antecedente, que seja excluída a negativação do nome 

do autor dos órgãos de proteção ao crédito, inclusive com a retirada do 

protesto realizado. 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. A tutela 

de urgência, regida pelo art. 300 do Código de Processo Civil, exige (a) 

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

processo. No caso em análise, em juízo de cognição sumária, a 

probabilidade do direito à tutela de urgência não está satisfatoriamente 

evidenciada nos documentos anexados ao pedido inicial. É que a parte 

autora fundamenta seu pleito no suposto direito subjetivo à compensação 

entre o alegado crédito e o débito indicado, não obstante, não se vislumbra 

a existência de compensação convencional, nem é possível divisar, nesse 

juízo perfunctório, o preenchimento dos requisitos para a compensação 

legal. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela antecipada 

pleiteada. 4. Observando os prazos fixados no artigo 334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 26/06/2018, às 

09h30min (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca . 5. Intime-se 

o autor na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º) e cite-se o réu (art. 

334, caput), consignando-se no mandado que o prazo para oferecer 

contestação é de quinze (15) dias, cujo termo inicial encontra-se delineado 

no artigo 335 do CPC. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es) na 

inicial (CPC, artigos 341 e 344). 6. Cumpridas integralmente as 

deliberações supra, remetam-se os autos ao CEJUSC com antecedência 

mínima de 02 (dois) dias, nos termos do art. 3º da ordem de serviço 

1/2016-CEJUSC. 7. As partes devem comparecer no CEJUSC 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC), facultando-se a constituição de representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). Consigno, por oportuno, que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do 

CPC). 8. Expeça-se o necessário. 9. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde, 22 de maio de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 89289 Nr: 3175-30.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASIR BADIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR OSÓRIO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DA SILVA 

COLMATI - OAB:5.424-B, JOÃO SAULO DA SILVA GOLMATI - 

OAB:MT/5.424-B

 Intimação do autor/executado na pessoa de seu advogado:"Vistos.

1. Intime-se o executado para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o 

pagamento da dívida acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito.

 2. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

3. Não efetuado o pagamento, autorizo a penhora sobre a quantia em 

dinheiro encontradas nas contas ou aplicações financeiras do(a) 

executado(a), até o valor indicado na execução, o que deverá ser 

efetivado por meio de penhora on line, via BACENJUD.

3.1. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do(a) executado(a), intime-se-o(a)(s) acerca da 

constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do CPC.

3.2. Transcorrido in albis o prazo de 05 dias para alegação das matérias 

elencadas no artigo 854, §3º ou rejeitada a referida manifestação, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo.

4. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias para que o 

executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte 

exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição de certidão para 

fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC.

5. Ao final de todo o processado supra, e nada sendo encontrado, 

intime-se o credor para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no 

prazo de cinco (05) dias, sob pena de suspensão do feito.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 90389 Nr: 4287-34.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR OSÓRIO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASIR BADIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DA SILVA 

COLMATI - OAB:5.424-B, JOÃO SAULO DA SILVA GOLMATI - 

OAB:MT/5.424-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/MT, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, 

WILLIAN GONÇALVES DA SILVA - OAB:18400/MT

 Initmação do executado:Vistos.

1. Intime-se o executado para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o 

pagamento da dívida acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito.

 2. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

3. Não efetuado o pagamento, autorizo a penhora sobre a quantia em 

dinheiro encontradas nas contas ou aplicações financeiras do(a) 

executado(a), até o valor indicado na execução, o que deverá ser 
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efetivado por meio de penhora on line, via BACENJUD.

3.1. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do(a) executado(a), intime-se-o(a)(s) acerca da 

constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do CPC.

3.2. Transcorrido in albis o prazo de 05 dias para alegação das matérias 

elencadas no artigo 854, §3º ou rejeitada a referida manifestação, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo.

4. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias para que o 

executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte 

exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição de certidão para 

fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC.

5. Ao final de todo o processado supra, e nada sendo encontrado, 

intime-se o credor para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no 

prazo de cinco (05) dias, sob pena de suspensão do feito.

6. Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001627-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ZARK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO)

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001627-74.2018.8.11.0045 Com lastro no teor do art. 334 

do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT 

que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no dia 04 de julho 

de 2018, às 10h30min. Intime-se a requerente. Proceda-se à citação e à 

intimação do réu. O prazo de 15 (quinze) dias, para oferecimento da 

contestação, será contabilizado a partir da data da realização da 

audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 

de maio de 2018 Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 106695 Nr: 2165-77.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO JOSÉ CERETTA OBERHERR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO ALCEU KOCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2165-77.2015.811.0045.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida e que não foi atribuído efeito suspensivo aos 

embargos, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 854, ambos 

do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de penhora de 

dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações financeiras, de 

propriedade do executado, balizada no limite da totalidade do valor da 

dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema BacenJud, 

providenciando-se a juntada ao processo de cópia do comprovante da 

operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 115268 Nr: 6808-78.2015.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO ALCEU KOCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO JOSÉ CERETTA OBERHERR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR RODRIGUES DE 

FREITAS VALERIO - OAB:18267-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:2552-TO, ARTUR DENICOLO - OAB:14474-E, JOSÉ GETULIO 

DANIEL - OAB:19052/MT

 Processo n.º 6808-78.2015.811.0045.

Reitere-se a intimação da perita.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42579 Nr: 2888-38.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO MACHADO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido de impugnação ao 

cumprimento de sentença, formulado por Banco do Brasil S/A, no âmbito 

do requerimento de cumprimento de sentença ajuizado por Luiz Fernando 

Machado Rosa, para o fim de:a) REDIMENSIONAR o valor atribuído à multa 

cominatória e, como resultado direto, DETERMINAR que as ‘astreintes’ 

permaneçam estabelecidas no valor equivalente a R$ 50,00 (cinquenta 

reais), por dia de inadimplemento da obrigação de fazer (1.308 dias), 

resultando na quantia devida de R$ 65.400,00 (sessenta e cinco mil e 

quatrocentos reais), sem a incidência de multa e de honorários 

advocatícios, para a fase de cumprimento de sentença [cnf. STJ, REsp 

1367212/RR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 

01/08/2017];b) DETERMINAR a incidência, para a fase de cumprimento de 

sentença, da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% (art. 

523, §1º do Código de Processo Civil), sobre o valor principal (R$ 

8.479,64);c) INDEFERIR os demais requerimentos.d) DECLARAR encerrada 

a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Pelo princípio da 

sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º c/c o art. 

90, ambos do Código de Processo Civil, CONDENO o exequente/impugnado 

no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, 

destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor 

atribuído ao requerimento de cumprimento de sentença, considerando-se o 

trabalho desenvolvido, a natureza da demanda e o lapso temporal que o 
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processo tramitou.Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas 

judiciais e dos honorários de advogado, destinados ao patrono da parte 

adversa, infligido ao exequente/impugnado, em razão do fato de ter-lhe 

sido concedido o beneplácito da assistência judiciár ia 

gratuita.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de maio de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40340 Nr: 652-16.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJWPdA, MWPDA, WALDEMIRO SZENEZUK PINTO DE 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, 

PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, MARCELE INES ROOS - OAB:9384/MT

 Processo n.º 652-16.2011.811.0045.

Intime-se o réu/apelado para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente 

as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. Após, 

remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, para fins de exame da matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 114359 Nr: 6360-08.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LIONETE LOPES PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB-SP 128 341

 Processo n.º 6360-08.2015.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Maria Lionete Lopes 

Pires contra Banco Bradesco Cartões S/A, que visa a satisfação da 

obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a executada realizou o pagamento integral da obrigação jurídica e que 

o exequente, devidamente intimado para manifestar-se acerca da 

liquidação da dívida, quedou-se inerte, de maneira que a ausência de 

manifestação, no caso concreto, caracteriza concordância implícita 

quanto a extinção do processo pelo pagamento da obrigação. Portanto, 

diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida 

[art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 

sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 122043 Nr: 1622-40.2016.811.0045

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA ONESCO CASONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO RODRIGUES SILVA-ME( CAR WASH)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL CASONATTO - 

OAB:MT/10.798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1622-40.2016.811.0045.

Trata-se de ação de despejo promovida por Maria Lucia Onesco 

Casonatto contra Danilo Rodrigues Silva – ME, que visa a rescisão do 

contrato de locação e a desocupação do bem imóvel.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que a parte autora, devidamente intimada para promover o andamento do 

processo, quedou-se inerte. Por via de consequência, diante desta 

moldura, tomando-se em consideração que o andamento do processo está 

paralisado por período superior a um ano, por negligência e inércia da 

parte autora, considero que a extinção do feito, sem a abordagem de seu 

mérito, é medida que se impõe.

Ante o exposto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso II e § 

1.º do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a 

resolução do mérito.

Custas judiciais integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 97311 Nr: 3795-08.2014.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCÁSIO EISELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA SCATOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB:MT/8911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA PAULI LEITÃO - 

OAB:10476/MT, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios e, como 

consequência, MANTENHO na íntegra o veredicto anteriormente 

lançado.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil].Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 24 de maio de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 101933 Nr: 22434-74.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASS. DO CENTRO NORTE DO MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO AGOSTINHO KERN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para apresentar a guia das custas e taxas da 

carta precatória para distribuição da mesma. Informo que referida guia 

deve ser retirada no site do tribunal de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112290 Nr: 5081-84.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES PEREIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 
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- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A

 Intimação da parte autora por seu advogado, para manifestar nos autos 

no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 99989 Nr: 5918-76.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON ROGÉRIO DE SOUZA, ROBERTO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar acerca do retorno da carta de 

citação, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 19745 Nr: 1047-81.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LEMES DE ALMEIDA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9123/O, LUIZ FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9993-b, 

ROGERIO BERGONSO MOREIRA DA SILVA - OAB:182961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar acerca da certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117925 Nr: 8372-92.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELEN CRISTIANE DALPRA, ESTRELA GUIA 

MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para dar impulsionamento ao feito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 6884 Nr: 77-23.2002.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCISA - Agropecuária Comércio e 

Indústria S/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SOLUM FRANCO - 

OAB:1187/RO, ELISANGELA HASSE - OAB:8689/MT, JEANNE KARLA 

RIBEIRO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT

 Certifico que, em cumprimento à decisão de fl. 367, diante da guia de fl. 

278, expedi, nesta data, certidão premonitória, estando à disposição da 

exequente para retirada nesta secretaria. Intimo, assim, a exequente para 

retirada da referida certidão, bem como para que efetue o pagamento da 

guia de recolhimento e comprove nos autos, para expedição da certidão 

de inteiro teor da penhora. A guia está disponível no sítio 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", "certidão de processo em 

tramitação - sem busca".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102873 Nr: 191-05.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA, ADILSON 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85814 Nr: 5472-44.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar acerca da certidão negativa do oficial 

de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 30673 Nr: 917-86.2009.811.0045

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODRIGUES DA ROCHA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, LEANDRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:MG/102.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 134941 Nr: 528-23.2017.811.0045

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVANA AGRICULTURA DE PRECISÃO LTDA, 

SANDRO IVA MENEZES, EDIRLEI VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698, TIAGO GALLAS - OAB:16888/O

 Intimação da parte autora para manifesta acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85542 Nr: 5137-25.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM, LMR, LMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 108867 Nr: 3302-94.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS E MECANICA COOPERDIESEL 

LTDA, JONAIR DOS REIS DE FRANÇA BENICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 89468 Nr: 3353-76.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA POTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, Marcos André Honda Flores - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 118198 Nr: 8539-12.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO BAGINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 99985 Nr: 5916-09.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DE SOUZA, HUDSON ROGÉRIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar acerca do retorno das cartas 

de citação, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 100375 Nr: 6225-30.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE CHAVES CARRIJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR RODRIGUES DE CARVALHO, 

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josemar Honorio Barreto Jr 

- OAB:8578, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/O

 Intimação da parte requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o depósito dos honorários periciais, conforme petição de fls. 

315/317.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 32952 Nr: 2778-10.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLOPLANTA CONSULTORIA AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO JOSÉ BORGES, LÚCIO FLÁVIO 

BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS CANDIDO MAYER - 

OAB:85183-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO KAYSER - 

OAB:OAB/RS 12.292, MARCELO CIGANA - OAB:87707/RS

 Intimação da parte autora para manifestar acerca da petição juntada pelo 

executado às fls. 229 dos autos, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 89143 Nr: 3048-92.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR BATISTA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.944-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO MADRID HORITA - 

OAB:

 Processo n.º 3048-92.2013.811.0045 – CÓD. 89143.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 29145 Nr: 3147-38.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADECALHA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA-ME, HEDY HANEL, PAULO BRAZ CRISTIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:MT/3710, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:MT/7720-B

 Processo n.º 3147-38.2008.811.0045 – CÓD. 29145.

Item I – INDEFIRO o pedido de expedição de ofício às cooperativas de 

crédito Sicredi e Sicoob, porquanto estão inseridas no rol de instituições 

financeiras abrangidas pelo sistema BacenJud.

Item II – Considerando-se que a ação de execução se desenvolve de 

maneira menos gravosa para o devedor [art. 805 do Código de Processo 

Civil/2015], conclui-se que não é dado ao magistrado impor, de forma 

simultânea, a realização da penhora ‘on-line’ e a efetivação de buscas de 

bens e determinação de restrições administrativas, através da utilização 

dos sistemas Renajud e InfoJud. A adoção destas medidas coercitivas 

deve se efetivar de forma escalonada, na medida em que constituem 

medidas invasivas e de natureza excepcional.

 Portanto, tomando-se em consideração que os devedores não 

integralizaram o pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, 

inciso I e art. 854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a 
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realização de penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em 

aplicações financeiras, de propriedade dos executados, balizada no limite 

da totalidade do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do 

sistema BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Item III – Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40720 Nr: 1025-47.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.S.I SUPERMERCADO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES GUNTZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT

 Processo n.º 1025-47.2011.811.0045 – CÓD. 40720.

Considerando-se que a ação de execução se desenvolve de maneira 

menos gravosa para o devedor [art. 805 do Código de Processo 

Civil/2015], conclui-se que não é dado ao magistrado impor, de forma 

simultânea, a realização da penhora ‘on-line’ e a efetivação de buscas de 

bens e determinação de restrições administrativas, através da utilização 

dos sistemas Renajud e InfoJud. A adoção destas medidas coercitivas 

deve se efetivar de forma escalonada, na medida em que constituem 

medidas invasivas e de natureza excepcional.

 Portanto, tomando-se em consideração que a devedora não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade da executada, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001790-88.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NORTOX SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL OAB - PR05792 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA TERESINHA BASSO (EXECUTADO)

JOAO LUIZ BASSO (EXECUTADO)

JLB AGRONEGOCIOS LTDA (EXECUTADO)

PRICILA BASSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001790-88.2017.8.11.0045. Malgrado a citação constitua 

ato processual que pressupõe a observância de determinadas regras 

sacramentais, o objetivo fundamental do ato centraliza-se no efeito de dar, 

ao réu/executado, efetivo conhecimento sobre o conteúdo da demanda 

promovida contra seus interesses. Ora, se, através de outra maneira, o 

réu/executado tem conhecimento a respeito do ajuizamento da demanda e, 

por meio de advogado constituído, intervém no processo e, ao mesmo 

tempo, apresenta alguma modalidade de defesa (contestação, embargos, 

etc.), opondo resistência à pretensão deduzida, o que demonstra ciência 

inequívoca acerca da ação, o comparecimento espontâneo do 

réu/executado supre a necessidade de citação [art. 239, § 1.º do Código 

de Processo Civil/2015]. Portanto, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que os devedores efetivamente realizaram, através de 

advogado constituído, sua defesa no processo, por meio da apresentação 

de embargos à execução, que tramita de forma associada sob o n.º 

1002571-13.2017.8.11.0045, Reputo configurado o comparecimento 

espontâneo dos executados. Considerando-se que a ação de execução 

se desenvolve de maneira menos gravosa para o devedor [art. 805 do 

Código de Processo Civil/2015], conclui-se que não é dado ao magistrado 

impor, de forma simultânea, a realização da penhora ‘on-line’ e a 

efetivação de buscas de bens e determinação de restrições 

administrativas, através da utilização dos sistemas Renajud e InfoJud. A 

adoção destas medidas coercitivas deve se efetivar de forma escalonada, 

na medida em que constituem medidas invasivas e de natureza 

excepcional. Portanto, tomando-se em consideração que os devedores 

não integralizaram o pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 

835, inciso I e art. 854, ambos do Código de Processo Civil, Determino a 

realização de penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em 

aplicações financeiras, de propriedade dos executados, balizada no limite 

da totalidade do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do 

sistema BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação. Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a 

penhora eletrônica de valores em dinheiro, o documento gerado pelo 

sistema BacenJud, que demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito 

do auto de penhora, haja vista que preenche os requisitos mínimos 

previstos no art. 838 do Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 

1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], 

devendo ser procedida a intimação das partes acerca do teor do ato 

processual executivo da penhora. Para a hipótese de não-localização de 

bens, passíveis de penhora, proceda-se à intimação do credor para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de maio de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 155700 Nr: 3298-52.2018.811.0045

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cintia Raquel Rodrigues Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO LUIZ MARQUES DA 

SILVA - OAB:18194-B

 Vistos etc.,

DEFIRO o parecer ministerial de fls. 41/44, no sentido de determinar a 

realização de estudo psicossocial junto ao menor Arthur Henrique 

Rodrigues Machado, para verificar as condições em que estava submetido 

junto à genitora, bem como, a imprescindibilidade desta em relação ao 

menor neste momento, apresentando relatório circunstanciado no prazo 

de 10 (dez) dias.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 
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legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 143167 Nr: 1356-43.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILI KAISER JUNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834MT

 Vistos etc.,(...).ISSO POSTO, defiro o pedido da recuperanda de fls. 

332/333, e de consequência, autorizo-a a participar de aulas do ensino 

superior no curso de Engenharia de Alimentos da Faculdade UNEMAT de 

Lucas do Rio Verde/MT, de segunda a sexta, das 19h00min às 23h00min, 

com tolerância de até 15min antes e depois, para fins de deslocamento da 

instituição de ensino até a sua residência.Com efeito, determino o 

recolhimento da acusada em sua residência nos seguintes períodos: 1)De 

segunda a sexta das 23h15min às 06h00min; 2)Sábados e domingos 

integralmente na residência, salvo para trabalhar no período das 07h00min 

às 12h00min aos sábados, desde que comprove nos 

autos;3)Integralmente nos feriados. A recuperanda deverá apresentar 

mensalmente comprovante de frequência nas aulas.Mantenho as demais 

condições tal como lançadas.Oficialize-se à Direção da Unidade Prisional 

local para ciência da presente decisão e alteração no sistema de 

monitoramento.O descumprimento desta, ou de qualquer das outras 

medidas, anteriormente decretadas, poderá ensejar na regressão de 

regime da recuperanda.Intimem-se o Ministério Público, a recuperanda e 

seu defensor.Findo, expeçam-se todos os documentos necessários para 

a realização da audiência designada à fl. 329.Às providências e 

expedientes necessários, observando-se as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 142097 Nr: 4606-60.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO PEREIRA DE SOUZA, MADALENA 

PIRES DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082, JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - OAB:8159, 

MAGNA LOPES - OAB:22388/O, NILTON GOMES DA SILVA - 

OAB:0851/MT

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente 

para, INTIMAR a Acusada Madalena, na pessoa de seu procurador, para 

que, fique CIENTE do retorno da missiva expedida ao Juízo de Nova Mutum 

com seu objeto parcialmente cumrpindo.

INTIMADA ainda para que, no prazo legal, MANIFESTE-SE sobre a 

insistência na oitiva da testemunha não localizada (Adriana), conforme 

manifestação do Promotor as fls. 284, em insistindo, INDIQUE o endereço 

atual.

5ª Vara

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001930-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DUTRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CARTA / MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001930-88.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ALICE DUTRA DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. PARTE A SER CITADA E INTIMADA BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Cidade de Deus,Vila Yara-Osasco, SP-CEP nº 06029-900, 

A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizada no 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência designada Tipo: Conciliação Sala: LUCAS RIO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/07/2018 Hora: 17:00 (MT) no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. LUCAS DO RIO VERDE - MT, 30 de maio de 2018 Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

6ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 80849 Nr: 25-75.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 

-ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APROVALE -associação de produtores rurais 

vale do cedro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347

 Vistos, etc.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL, em trâmite entre as partes acima 

identificadas.

Verifica-se dos autos, às pp. 75/77, que a parte exequente concordou 

com a extinção do feito, em razão da litispendência argumentada pela 

parte executada na exceção de pré-executividade oposta às pp. 32/46, 

em relação aos autos n° 1621-60.2013.811.0045 – Código 87777, em 

trâmite perante este Juízo.

Pois bem. Consoante dispõe o artigo 337, § 3º, do Código de Processo 

Civil, há litispendência quando se repete ação que está em curso, o que se 

configura no presente caso (pp. 11 e 64).

Desta feita, vislumbrando no caso a reprodução de ação anteriormente 

ajuizada, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de 

pedir, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do art. 485, inciso V do CPC.

Sem custas por se tratar de execução fiscal. Condeno a parte exequente 

ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 15% (quinze por 

cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

No mais, proceda a escrivania com o cadastro do advogado da parte 

executada, Dr. Abel Sguarezi (p. 47/48), nos sistema Apolo para que 
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receba as notificações e intimações dos atos processuais. Anote-se.

Transitada em julgado arquivem-se os autos dando-se as baixas de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 80478 Nr: 4555-59.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAZANA POSTO DE MOLAS E MECANICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO, em tramite entre as partes acima 

identificadas.

Em petição de p. 93, a exequente informou a quitação integral do débito, 

requerendo a extinção da presente demanda.

Apresentou documento à p. 94 e verso.

Assim, tendo em vista o adimplemento integral da obrigação (p. 94 e 

verso), DECLARO EXTINTO o processo, nos moldes do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes se houverem, pela parte executada.

Transitada em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 94725 Nr: 1637-77.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS GIOVANE VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:OAB/MT 15.484/A

 Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com 

fulcro no art. 487, I, do NCPC, para declarar somente nula e abusiva as 

seguintes tarifas: Tarifa de Cadastro no valor de R$ 418,00 (quatrocentos 

e dezoito reais) e de Registro de Contrato no valor de R$ 104,88 (cento e 

quatro reais e oitenta e oito centavos), conforme fundamentação retro, e 

de consequência determino a sua restituição na forma simples, com juros 

de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do 

desembolso.Em razão da sucumbência recíproca, condeno a parte autora 

na proporção de 60% (sessenta por cento), já que decaiu na maior parte 

de seus pedidos e, o requerido no restante de 40% (quarenta por cento), 

ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários 

de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) incidente sobre o 

valor dado a causa, contudo suspendo a exigibilidade de tal verba, da 

parte que cabe a autora, face a gratuidade de justiça deferida, conforme 

previsão contida no art. 98, parágrafo terceiro do CPC.Após o trânsito em 

julgado, em nada sendo requerido pelas partes, no prazo de 15 (quinze) 

dias, arquivem-se os autos dando-se as baixas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97842 Nr: 4229-94.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU ROSA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Por todo o exposto, presentes os requisitos legais, confirmo em definitivo 

a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE a presente ação, extinguindo-a 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Deixo 

de condenar em custas e honorários advocatícios.Ciência à Defensoria 

Pública.Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de 

estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 113050 Nr: 5519-13.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pois bem.

 Considerando a divergência entre o autor e seu causídico, no que 

concerne ao levantamento dos valores depositados nos autos, suspendo 

a expedição de alvará na forma determinada à p. 53 e, desde já, determino 

a intimação pessoal do autor para, querendo, comparecer à Secretaria 

deste Juízo e se manifestar acerca do petitório de p. 55. Prazo: 10 (dez) 

dias. Remeta-lhe cópia da petição.

Consigne-se que o seu silêncio será interpretado como resolução da 

pendência com o respectivo advogado, caso em que, os valores 

depositados nos autos serão integralmente liberados na conta do Dr. 

Alexandre Azevedo Antunes, nos termos da decisão retro, eis que detém 

poderes para tanto conforme procuração válida de p. 20.

 Havendo manifestação contrária do autor, torne-me conclusos.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 34292 Nr: 4091-06.2009.811.0045

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte autora para manifestar-se acerca do 

retorno do AR juntado à fl.66v, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92866 Nr: 147-20.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO VOLMIR MADALOSSO, CELINA JOANA 

COSER, DARCI PEDRO COSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para efetivar 

o pagamento das guias para a distribuição da carta precatória requerida. 

Após o pagamento, a parte deverá juntar o comprovante aos autos por 

meio de petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 28629 Nr: 2631-18.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS VINCK
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA FEDERAL 

ESPECIALIZADA-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

Wanderley Antônio de Freitas - OAB:30.575 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para se manifestar acerca do 

oficio juntado as fls.131/137.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 105914 Nr: 1752-64.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE TOMAZ DE MELO BINSNFELD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, JHONY NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318/A, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:12089/MT

 Intimo o advogado da parte auora para se manifestar acerca da petição 

de fls. 170/171, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 144906 Nr: 6175-96.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE FERREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALKIRIA AILSA SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097, JOAO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/O, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:OABMT 8.166-B, ROGERIO 

FERREIRA DA SILVA - OAB:7868A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I - Redesigno 

audiência para o dia 27 de junho de 2018 às 17h00. II – Expeça-se 

mandado de condução coercitiva da testemunha Djalma Francisco Alves, 

a ser cumprido da data da audiência aprazada, no endereço do 

expediente retro, posto que devidamente intimado, não compareceu em 

audiência. III – Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a tratar, 

determino o encerramento do presente termo de audiência que, lido e 

achado conforme, vai por todos os presentes assinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 144727 Nr: 6061-60.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELR, MHGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelita Terezinha Guardini 

Flessak - OAB:35814 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITO JOSÉ TREMBULAK - 

OAB:PR/62.874, MARIANA DANELUZ BOCCHESE - OAB:PR/66.595

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I - Redesigno 

audiência para o dia 27 de junho de 2018 às 16h00. II – Expeça-se 

mandado de condução coercitiva das testemunhas Juliana Priester 

Meneguzzo e Ivandro Meneguzzo, a ser cumprido da data da audiência 

aprazada, no endereço de p. 35, posto que devidamente intimados 

(certidão do oficial de justiça - p. 36), não compareceram em audiência. III 

– Considerando a informação que a testemunha Leonir Fátima Pessin 

mudou-se para o estado do Paraná, bem como a certidão negativa (p. 36) 

quando à sua intimação, intimem-se as partes para que manifestem-se, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dias), sob pena de 

devolução da missiva à Comarca de origem, após a realização da 

audiência acima designada. IV - Nada mais havendo a tratar, a MMª Juíza 

determinou o encerramento do presente termo de audiência que, lido e 

achado conforme, vai por todos os presentes assinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 29357 Nr: 3364-81.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARQUE DAS EMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S.A 

(CEMAT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FABIO RENATO MAZZO REIS - OAB:MT - 

9761-A, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 VISTOS, ETC.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, tendo as partes acima 

identificadas.

As partes entabularam acordo, conforme verifica-se do acostado à p. 387 

e verso, requerendo a sua homologação e extinção após o cumprimento 

integral da avença, contudo resta ausente de representação a parte 

executada, eis que a Dra. Adyeli Costa não possui procuração de 

nenhuma das partes nos autos e, sequer se faz a indicação da respectiva 

representação na minuta do acordo apresentada.

 Isso posto, intimem-se as partes, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente nos autos o acordo com o reconhecimento a chancela do 

causídico da parte executada, com procuração para transigir, requisito 

indispensável para a homologação do acordo apresentado ao Juízo (p. 

387 e verso).

Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97842 Nr: 4229-94.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU ROSA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem 

acerca das provas que pretendem produzir, indicando, sua pertinência e o 

objetivo de sua realização, sob pena de preclusão.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 100494 Nr: 6315-38.2014.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDISON PAULO FONTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORESTES POMPILHO MANFRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 No caso, a parte embargante argumenta ter havido sua condenação nas 

custas processuais e honorários advocatícios, contudo, aduz ser 

beneficiário da gratuidade, conforme autos da Execução de Título 

Extrajudicial em apenso (código: 38939).Pois bem.Compulsando 

detidamente os autos da Execução de Título Extrajudicial em apenso 

(código: 38939), verifica-se que o embargante fora beneficiado 

tacitamente com o beneplácito da gratuidade de justiça.Embora tal 

deferimento não tenha constado do despacho inaugural da ação em 

comento (código: 38939), o seu processamento se deu de forma gratuita, 

conforme se vê da expedição de Cartas Precatórias nos autos (pp. 26 e 

35 da Execução em apenso).Ademais, o embargante encontra-se 

representado pela Defensoria Pública tanto na Ação de Execução, quanto 

nos presentes Embargos, e ao que tudo indica, não possui condições de 

custear as despesas do processo, inexistindo qualquer prova nos autos, 
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que afaste a sua condição de hipossuficiência.Posto isto, ACOLHO os 

embargos declaratórios levantados pelo Sr. Orestes Pompilho Manfrin para 

acrescentar no dispositivo da sentença de pp. 14/16 o 

seguinte:“Considerando que o embargado é beneficiário da gratuidade de 

justiça, conforme autos da Execução de Título Extrajudicial em apenso 

(código: 38939), suspendo a exigibilidade da condenação nas custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme previsão contida no art. 

98, §3, do CPC.”No mais, mantenho os demais termos da aludida sentença, 

com vista ao seu integral cumprimento.Cumpra-se. Às providências 

necessárias.Lucas do Rio Verde/MT, 08 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 27414 Nr: 1385-84.2008.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROTÉCNICA PAGLIARI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR VUADEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO MAGNO LA SERRA - 

OAB:6.769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 No caso dos autos, não há que se falar em omissão, visto que a sentença 

proferida baseou-se nas provas produzidas nos autos da Ação 

Declaratória de Nulidade, em apenso (código: 16241), quais sejam, prova 

pericial e testemunhal, uma vez que a causa de pedir e pedido da referida 

ação são as mesmas apresentadas como tese de defesa na presente 

Ação Monitória. Assim, os presentes embargos não incidem em nenhuma 

das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois a sentença 

embargada apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso, 

fundamentando, consequentemente, sua conclusão.Posto isto, REJEITO os 

embargos declaratórios levantados pelo embargante, mantendo todos 

termos da aludida sentença, com vista ao seu integral 

cumprimento.Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 98339 Nr: 4646-47.2014.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARINA CRISTINA TABILE - OAB:16857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:OAB-MT 8920-B

 Posto isto, com fundamento no art. 2º, § 1º do Decreto-lei N.º 911/69, 

JULGO PROCEDENTE, a Ação de Busca e Apreensão, declarando 

rescindido o contrato e consolidando nas mãos do Requerente o domínio e 

a posse plenos e exclusivos do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cuja apreensão liminar, torno definitiva. Autorizo o autor a proceder à 

transferência do bem a quem entender de direito, cabendo as repartições 

competentes, expedir certificado de registro de propriedade em nome do 

credor ou pessoa por ele indicada, livre de ônus da propriedade fiduciária, 

nos termos do que dispõe o art. 3.º, § 1.º, do Decreto-lei n.º 911/69, e 

consignando ainda no mandado que as multas anteriores a apreensão do 

veículo deverão ser atribuídas a anterior proprietária do veículo. Deverá o 

credor cumprir o disposto no art. 2.º, caput, do Decreto-lei n.º 911/69, bem 

como a última parte do disposto no § 4º, do art. 1º do Decreto 

supramencionado.Condeno o Requerido nas custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, que, na forma do § 

4.º do art. 20 do CPC (RTJ, 81:996 e RT, 521:284), fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), corrigidos monetariamente, contudo suspendo a 

exigibilidade de tal verba, face a gratuidade de justiça deferida, nos termos 

do art. 98, parágrafo terceiro, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 96949 Nr: 3499-83.2014.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAZUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA - ME, ELDER LUIZ BIAZUS, ANA IOLANDA GIACOMINI BIAZUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943/MT

 Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido elencado na 

AÇÃO DE COBRANÇA, para:- Afastar a onerosidade excessiva verificada 

nos contratos, de consequência declaro nulas as taxas fixadas nos 

contratos revisandos, referentes aos juros remuneratórios, devendo ser 

aplicado os seguintes índices: 15,59% ao ano (contrato de 

novembro/2012); 14,25% ao ano (contrato de dezembro/2012) e 16,15% 

ao ano (contrato de junho/2013), taxa média praticada no mercado, à 

época da contratação, nos três contratos;- Declaro descaracterizada a 

mora.- Ordeno que seja expurgada do cálculo do Banco, os valores 

cobrados a titulo de comissão de permanência, eis que além de abusivos, 

não espelham com fidelidade o que fora pactuado, devendo em sua 

substituição, ser aplicada a taxa média praticada no mercado, na data do 

pagamento, desde que limitada ao percentual contratado.- Determino a 

compensação no valor do débito ou a devolução dos valores 

indevidamente cobrados, na forma simples;- Considerando que as partes 

decaíram parcialmente de seus pedidos, condeno as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatício, este que fixo no valor certo de R$ 

3.000,00 (três mil reais), sendo 50% (cinquenta por cento) a ser pago pelo 

requerido e o restante (50%) pelo requerente.Após o trânsito em julgado, 

em nada sendo requerido pelas partes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos dando-se as baixas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 117730 Nr: 8275-92.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE APARECIDO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, 

NOVO CAR MULTIMARCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA CHIAVALONI 

FERREIRA BUCCINI - OAB:SP/225.620, CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298-A/MT, EDMILSON FERREIRA DA SILVA - OAB:177.669, 

FERNANDO CUNHA DA SILVA - OAB:390192

 Impulsiono os presentes a fim de intimação da parte autora para se 

manifestar acerca do petitório de pp. 507/509 ,bem como acerca da 

petição de p.511. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 93519 Nr: 651-26.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER MERIDIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J PAR AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMONA MAYA, MARTINS E 

MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - OAB:SP/11.785, WILLIAM 

CARMONA MAYA - OAB:SP/257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a AÇÃO MONITÓRIA 

proposta e PROCEDENTE OS EMBARGOS MONITÓRIOS, para:- Afastar a 

onerosidade excessiva verificada nos contratos, de consequência 

declaro nulas as taxas fixadas nos contratos revisandos; - Declaro 

descaracterizada a mora.- Ordeno que seja expurgada do cálculo do 

Banco, os valores cobrados abusivamente, de modo que, para a fase de 

adimplemento normal das obrigações pecuniárias, sobre o efetivo valor in 

natura dos saldos devedores líquidos próprios da conta-corrente incidirão 

o INPC/IBGE mensal e juros remuneratório a 12% ao ano, com 

capitalização anual e, para a fase de adimplemento retardado (se e 
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quando houver mora), incidirão somente o INPC/IBGE mensal e os juros 

moratórios de 1% ao mês, com capitalização na forma supra determinada, 

além da multa de 2%, ambos sobre o débito efetivo (já revisado) vencido e 

impagos, sendo declarados inválidos e inexigíveis todos os demais 

encargos originariamente fixados. - Determino a compensação no valor do 

débito ou a devolução dos valores indevidamente cobrados, na forma 

simples;- Considerando que o Banco decaiu na maior parte de seu pedido, 

condeno-o ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, 

este que fixo no percentual de 10%, incidente sobre o valor dado a 

causa;- Após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido pelas 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos dando-se as 

baixas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 103502 Nr: 540-08.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCI PICCINI, BEATRIZ WILLERS PICCINI, LUIZ 

JORGE PICCINI, HILARIO RENATO PICCINI, MAURICE INÊS PICCINI, CERLY 

CARDOSO PICCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT, LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134/MT

 Impulsiono os presentes para intimação das partes a fim de se 

manifestarem da proposta de honorários do perito de pp. 34/37.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 103502 Nr: 540-08.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCI PICCINI, BEATRIZ WILLERS PICCINI, LUIZ 

JORGE PICCINI, HILARIO RENATO PICCINI, MAURICE INÊS PICCINI, CERLY 

CARDOSO PICCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT, LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134/MT

 VISTOS.

 Inicialmente, para dirimir ponto controvertido, DEFIRO a produção da 

pericia grafotécnica, requerida pelo autor à p. 29 (a numerar).

Nomeio THYAGO JORGE MACHADO, perito grafotécnico, cadastrado junto 

ao banco de dados de peritos do TJ/MT, o qual pode ser encontrado na 

Avenida Leonides de Carvalho, n.º 111, Ed. Solar Monet (502), Miguel Sutil, 

Cuiabá-MT, telefone (65) 8112 2338, e-mail: tmachado@forenselab.com.

Intime-se o perito para dizer se aceita o encargo e declinar seus 

honorários, no prazo de 15(quinze) dias, informando que seus honorários 

serão suportados pelo Banco/requerido.

 Intimem-se as partes para que apresentem seus quesitos, no prazo de 15 

(cinco) dias.

Com a manifestação do perito, manifestem-se as partes.

 Em havendo discordância com os honorários, diga o perito.

 Em havendo concordância, intime-se o perito para início dos trabalhos, 

devendo responde os quesitos apresentados pelas partes.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para apresentação do laudo.

Após a juntada do laudo, vistas às partes, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, iniciando-se pelo autor.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação das partes, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos, para novas deliberações.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97663 Nr: 4061-92.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UGDFN-MG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FKMEIDADCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 VISTO.

Como o executado mesmo intimado, deixou de juntar documentos capazes 

de comprovar a impenhorabilidade de valor constritado à p. 39/40, assim 

indefiro o pedido de pp. 41/42.

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

proceda a conversão em renda do valor penhorado às pp. 39/40, 

conforme requerido à p. 47.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 103502 Nr: 540-08.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCI PICCINI, BEATRIZ WILLERS PICCINI, LUIZ 

JORGE PICCINI, HILARIO RENATO PICCINI, MAURICE INÊS PICCINI, CERLY 

CARDOSO PICCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT, LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134/MT

 "[...] Assim, no intuito de avaliar a litispendência alegada, fora efetuada 

diligências na escrivania da Segunda Vara Cível, contudo, nota-se que o 

instrumento de confissão de dívida (anexo) que embasa a execução n° 

6488-62.2014.811.0045 – Código 100747, possui título executivo 

divergente do executado perante este Juízo, assim, não verifico a 

litispendência alegada, uma vez que o não se trata de ação autônoma, 

mas de incidente processual, ou seja, atrelada á causa principal, de modo 

que se torna inaplicável aos termos do art. 337, § 3º, do CPC.Posto isso, 

rejeito a preliminar em comento.Por outro lado, as partes poderão pugnar 

pelo empréstimo da prova pericial produzida naqueles autos (Cód. 101540 

– 2ª Vara Cível), nos termos do art. 372 do CPC, objetivando a 

comprovação da tese esposada em suas manifestações no presente 

feito, o que tornará menor o desembolso pecuniário, em relação ao 

pagamento de honorários periciais. Para tanto, deverá a parte autora 

requerer a suspensão do incidente do presente incidente, ou ainda, no 

incidente de proposto perante o Juízo da Segunda Vara Cível desta 

Comarca, e uma vez produzida a prova pericial, requerer a prova 

emprestada.Em relação à preliminar de inépcia da petição inicial, tendo em 

vista que não se vislumbra, no caso, a ausência das condições da ação, 

pois não há configuração de nenhuma desobediência à forma prescrita em 

lei, eis que presente o pedido específico, conforme consta na p. 07 (último 

parágrafo), formulado de forma clara e precisa, bem como descritos os 

fatos e os fundamentos de forma lógica e compreensiva, possibilitando a 

defesa da parte requerida, conforme acostado às pp. 09/21 dos 

autos.Isso posto, rejeito a preliminar de inépcia levantada pela parte 

requerida.Intime-se a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se acerca da suspensão do presente incidente, para que a 

prova pericial seja realizada nos autos do Embargo à Execução n° 

22277-04.2014.811.0045 – Cód. 101540), em trâmite perante a Segunda 

Vara Cível desta Comarca, ou se pretende a produção de prova no 

presente feito."

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 106410 Nr: 500-64.2016.811.0021

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosângela dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse passo, para a colheita do depoimento pessoal da autora e oitiva 

das testemunhas a serem arroladas, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 07.08.2018, às 13h30min (MT).A intimação das 

testemunhas deverá seguir o que determina o artigo 455 caput do Código 

de Processo Civil, cabendo à parte interessada, por meio de seu patrono, 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme parágrafo 1º do dispositivo citado, sob pena de 

preclusão da oitiva da testemunha que não comparecer.Fica à parte 

facultada a condução da testemunha diretamente à solenidade, 

salientando que será presumido que a parte desistiu da oitiva da 

testemunha que não comparecer (parágrafo 2º do artigo 455).Somente 

será admitida a intimação judicial da testemunha nos casos previstos no 

parágrafo 4º do artigo 155, sendo que no caso do inciso I (frustração da 

intimação por carta) a comprovação do ocorrido deve ser tempestiva, nos 

termos do parágrafo 1º.Acaso a parte intencione a intimação justificada no 

inciso II, deverá apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias 

contados da presente intimação, com a comprovação respectiva, sob 

pena de preclusão.Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios 

da justiça gratuita, na oportunidade da apresentação da enumeração das 

testemunhas ou do pedido fundado no artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, 

deverá ele recolher antecipadamente as custas do ato, sob pena de 

deserção. (...).Intime-se pessoalmente a requerente a comparecer à 

s o l e n i d a d e  d e  a u d i ê n c i a  p a r a  p r e s t a r  d e p o i m e n t o 

pessoal.Intimem-se.Cumpra-se.

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000699-98.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRE DA MATA OAB - MT0009126A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000699-98.2018.8.11.0021 AUTOR: EUGENIO 

PEREIRA DE SOUZA Analisando o presente feito, vemos que, malgrado 

tenha a parte juntado aos autos o comprovante de pagamento das custas, 

tal fora recolhido de forma equivocada, eis que desvinculado do sistema 

PJE/MT. Justamente por referida intercorrência, o sistema em testilha não 

acusa o recebimento das custas, não sendo, por conseguinte, possível a 

movimentação processual. Diante do exposto, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o 

adequado recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Anoto, desde já, que não é possível ao Poder Judiciário fazer 

tal vinculação, eis que tal depende de procedimento administrativo a ser 

postulado perante a Diretoria de Foro. Cumpra-se. Água Boa, 30 de maio 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 34979 Nr: 3992-74.2010.811.0021

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transumar Transportes Rodoviario Ltda, Robson 

Moreira Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT, Tiago 

Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não há tempo suficiente para cumprimento da 

manifestação do Administrador Judicial, acerca da 1ª convocação e 2ª 

convocação para de Assembleia Geral de Credores , INTIME-SE o 

Administrador Judicial para designar nova data, hora e local para a 

referida convocação.

 CUMPRA-SE com prioridade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93244 Nr: 2536-50.2014.811.0021

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transumar Transportes Rodoviario Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056, Saionara Mari - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Cumpra-se a determinação de fls. 77.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 112387 Nr: 3859-22.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIDES CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Larisse Alves Araujo - 

OAB:OAB/MT 14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente para tomar ciência dos valores depositados, conforme ofício do 

COREJ juntado nos autos, devendo informar a conta bancária do 

beneficiário para posterior transferência dos valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 98276 Nr: 1227-57.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina Lagares Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente para tomar ciência dos valores depositados, conforme ofício do 

COREJ juntado nos autos, devendo informar a conta bancária do 

beneficiário para posterior transferência dos valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 97177 Nr: 584-02.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juracy Gois Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente para tomar ciência dos valores depositados, conforme ofício do 

COREJ juntado nos autos, devendo informar a conta bancária do 

beneficiário para posterior transferência dos valores.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 82336 Nr: 1180-88.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - 

OAB:OAB/MT 10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente para tomar ciência dos valores depositados, conforme ofício do 

COREJ juntado nos autos, devendo informar a conta bancária do 

beneficiário para posterior transferência dos valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 34255 Nr: 3266-03.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aluisio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente para tomar ciência dos valores depositados, conforme ofício do 

COREJ juntado nos autos, devendo informar a conta bancária do 

beneficiário para posterior transferência dos valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31209 Nr: 208-89.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Leandro Goveia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente para tomar ciência dos valores depositados, conforme ofício do 

COREJ juntado nos autos, devendo informar a conta bancária do 

beneficiário para posterior transferência dos valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 24324 Nr: 3615-74.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Iona Ferreira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente para tomar ciência dos valores depositados, conforme ofício do 

COREJ juntado nos autos, devendo informar a conta bancária do 

beneficiário para posterior transferência dos valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 23373 Nr: 2682-04.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente para tomar ciência dos valores depositados, conforme ofício do 

COREJ juntado nos autos, devendo informar a conta bancária do 

beneficiário para posterior transferência dos valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 22697 Nr: 2068-96.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durcelina Celestriano de Araujo Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente para tomar ciência dos valores depositados, conforme ofício do 

COREJ juntado nos autos, devendo informar a conta bancária do 

beneficiário para posterior transferência dos valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31753 Nr: 753-62.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nerivaldo Santos Lima, Afra Lima da Cruz, Mateus Lima 

da Cruz, Romeu Lima da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor do ofício de fls. 142 e da certidão de fls. 147, 

devolva-se os autos a Secretaria Judicial deste juízo para expedição e 

encaminhamento da Requisição de Pequeno Valor – RPV, por meio 

eletrônico – ePrecWeb.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 27978 Nr: 2399-44.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos Mundim, Antônio Carlos Mundim 

& Cia Ltda, Oneide Aparecida de Santana Mundim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 Analisando os autos, verifica-se que os alvarás expedidos às fls. 

338/339, realmente, não foram liberados.

 Destarte, proceda-se à Secretaria o necessário para o pagamento das 

guias.

 Após, intime-se o exequente para impulsionar o feito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 33274 Nr: 2283-04.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Henrique Londero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, com relação ao pedido de fls. 347/348, determino que seja 

certificado se houve o pagamento do precatório autuado no Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região sob n. 0014384-24.2018.4.01.9198.

 Caso não tenha sido pago, cancele-o e expeça-se a devida Requisição 
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de Pequeno Valor - RPV, referente ao valor principal, conforme pedido de 

fls. 347/348.

 Quanto ao pedido de fls. 349/350, determino a vinculação dos valores 

depositados às fls. 343 e, posteriormente a expedição de alvará 

eletrônico, referente aos honorários sucumbenciais.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 14787 Nr: 1735-18.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida de Araujo Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o procurador da autora deixou de juntar aos autos o 

substabelecimento outorgado, intime-se a parte autora, pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, informe nos autos os dados de sua conta 

bancária para depósito dos valores vinculados ao presente feito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1031679 Nr: 2824-56.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHIA TRANSPORTES LTDA ME, Luiz 

Vanderlei de Mathia, Marcelo de Mathia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Pereira de Castro - 

OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1031652 Nr: 2803-80.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLdS, SdSeS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natalina de Souza e Silva - 

OAB:OAB/GO 17604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1031606 Nr: 2771-75.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1201 Nr: 757-85.1999.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloi Umberto Zampieron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Rodrigues - 

OAB:OAB/GO5309

 Analisando minunciosamente os autos, verifica-se que a carta precatória 

de fls. 197, foi devolvida por meio de Malote nº 8142017366205, juntado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 251 de 962



às fls. 210, sem distribuição e cumprimento, devido o endereço da 

diligência pertencer ao Município de Itaituba-PA.

 Instado a manifestar-se, o Exequente requereu a expedição de nova 

carta precatória com a finalidade de remover e entregar o bem móvel 

penhorado às fls. 32. Ato contínuo, indicou o endereço atualizado do 

Executado, qual seja, BR 163, nº 1.185, Madeireira Marily, Bairro Morais de 

Almeida, Cidade Paragominas-PA.

 Pois bem.

 Considerando que a remoção e entrega do bem móvel descrito às fls. 32 

está sendo protelado desde meados de 2004, determino a imediata 

expedição de Carta Precatória para a Comarca de Paragominas-PA, a fim 

de concretizar a finalidade da carta.

 Ressalto que a parte Exequente deverá comprovar nos autos específicos 

o pagamento das custas processuais, bem como acompanhar a missiva.

 Intime-se.

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 96199 Nr: 4688-71.2014.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magda Prado de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Armando de Souza Landim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, determino a inclusão dos herdeiros RONIE PRADO SOUZA, 

RENATO PRADO DE SOUZA, ROBERTO PRADO DE SOUZA e a meeira 

MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES DE LIMA, no polo ativo do presente feito, 

devendo ser retificada a capa dos autos – fls. 28/29.

 Corrija-se o valor da causa, eis que fora estipulado o valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) – fls. 29-vs.

 Destarte, verifica-se que somente a inventariante Magda Prado de Souza 

fora devidamente intimada para manifestar-se acerca da impugnação 

apresentada às fls. 41/59.

 Nesse passo, intime-se os demais herdeiros para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se acerca da impugnação às primeiras declarações 

colacionadas às fls. 41/59 e respectivos documentos.

 Em seguida, volte-me os autos conclusos para demais deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85118 Nr: 3958-31.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCAdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KPGJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Ribeiro de 

Carvalho - OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Martins de 

Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 Inicialmente, torno sem efeito a decisão de fls. 180, eis que o pedido inicial 

de cumprimento de sentença fora recebido às fls. 72.

 Considerando que a divergência do atual crédito e débito que norteiam o 

presente feito, remetam-se os autos à contadoria judicial, para atualização 

do débito, após, conclusos para as demais deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 88536 Nr: 2946-45.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teresa Barbosa de Freitas, Orlando Barbosa de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willy Zielak, Regina Cely Zielak, Robson 

Oliveira Costa, Alvaro Saravali, Serviço Notarial e de Registro de Imóveis 

de Bom Jardim/GO - Tabelionato Ayres, José Ayres Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA 

OLANDA - OAB:17764/A, Anaymur Cassyus Vieira de Oliveira - 

OAB:OAB/GO 9.899, Pedro Felipe Andrade Silva Vieira - 

OAB:33223/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Carlos Machado - 

OAB:31005-A, LAURA VERONESE MARCON - OAB:62998, Paulo 

Roberto Pegoraro Junior - OAB:36723 PR

 Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os presentes 

embargos à execução, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.A título de sucumbência, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas judiciais, bem como ao pagamento de 

honorários de sucumbência ao patrono adverso, os quais, atento às 

diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.Oficie-se o 

Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa - MT, a fim de cancelar a 

averbação realizada às margens das matrículas n. 6.268, 6.269 e 6.270, 

diante da improcedência da presente ação.Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 94402 Nr: 3446-77.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Miguel de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Financeira Promotora de Vendas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB:6197/MT, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos articulados na 

inicial, para DECLARAR inexistente a dívida motivadora do protesto, 

obrigando à requerida a manter retirado e proibindo-a de inscrever o nome 

do requerido em decorrência dos fatos narrados nos autos e, por fim para 

CONDENAR a requerida ao pagamento, à autora, da quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, devendo sobre tais 

valores incidir correção monetária desde a citação e juros legais no 

patamar de 01% (um por cento) ao mês desde a sentença, conforme 

pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.Por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.A título de 

sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários 

sucumbenciais ao patrono adverso, os quais, atento às diretrizes 

traçadas pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% 

sobre o valor da condenação.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 97470 Nr: 767-70.2015.811.0021

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávio Breseghello, Dionísio Breseghello, Clésio 

Breseghello, Dionisio Breseghello Filho, Daniela Menegazzo Breseghello, 

José Reinaldo Breseghello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Henrique Alves de Souza, Lourival 

Pereira de Souza, Luiz Cesar Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selio Soares de Queiroz - 

OAB:8470/MT, Ydiara Gonçalves das Neves - OAB:OAB/MT 19.021-A
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 Diante do exposto, julgo parcialmente os pedidos postulados na inicial, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno os 

requeridos ao desfazimento de eventuais obras erigidas em detrimento da 

posse dos autores, a reposição da vegetação, plantio de árvores na área 

de reserva ambiental violada retornando tudo ao statuts quo.A título de 

sucumbência, havendo sucumbência mínima, condeno os Requeridos ao 

pagamento das custas e despesas judiciais, bem como ao pagamento de 

honorários de sucumbência ao patrono adverso, os quais, atento às 

diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.Por fim, deixo 

de condenar os requeridos em perdas e danos, conforme pleiteado pelos 

autores na exordial, diante da não comprovação dos danos, ônus que 

incumbia aos demandantes.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 114001 Nr: 4747-88.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON G. DE OLIVEIRA - ME, Adailton 

Galdino de Oliveira, Valdir Antônio Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme demonstra o extrato retro juntado, o bloqueio de ativos 

financeiros por meio do BACENJUD restou parcialmente cumprido.

Sendo assim, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do 

Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) dias que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou;

II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Sendo arguida pela executada qualquer das alegações 

supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias.

Cumpridas as diligências acima, voltem-me conclusos para as 

providências constantes do artigo 854, § 4º.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 112291 Nr: 3807-26.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mecanauto Ltda - ME, Ivani Salete Grando, 

Elizabete Maria Grando Jascoski, CLOVIS JOSE JASCOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

Autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 114001 Nr: 4747-88.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON G. DE OLIVEIRA - ME, Adailton 

Galdino de Oliveira, Valdir Antônio Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 114111 Nr: 4823-15.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperartiva de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Graça Ortiz Wilsmann, Heinz 

Wilsmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme demonstra o extrato retro juntado, o bloqueio de ativos 

financeiros por meio do BACENJUD restou parcialmente cumprido.

Sendo assim, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do 

Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) dias que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou;

II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Sendo arguida pela executada qualquer das alegações 

supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias.

Cumpridas as diligências acima, voltem-me conclusos para as 

providências constantes do artigo 854, § 4º.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 114111 Nr: 4823-15.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperartiva de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Graça Ortiz Wilsmann, Heinz 

Wilsmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 2244 Nr: 216-23.1997.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Padilha, Marcelo Rodrigues de 

Azeredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wylerson Verano de Aquino 

Souza - OAB:3.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irma de Fatima Fink - 

OAB:4557

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 253 de 962



 (...) intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado ou, não o 

tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do Código 

de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) dias que:I – as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou;II – ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.Sendo 

arguida pela executada qualquer das alegações supramencionadas, 

intime-se o exequente para se manifestar em 05 (cinco) dias.

(...).Cumpra-se, expedindo mandado de penhora, avaliação e remoção dos 

bens.Não sendo verificado nos autos o recolhimento das custas do oficial 

de justiça para a prática dos atos determinados na presente decisão, e 

considerando que, de acordo com o artigo 82 caput do Código de 

Processo Civil, é dever da parte antecipar o pagamento das despesas de 

atos por si requeridos, determino que seja o requerente intimado da 

presente decisão, salientado que, se houver necessidade da prática de 

ato por meio de oficial de justiça e não for o requerente beneficiário da 

gratuidade judiciária, deverá comprovar nos autos o recolhimento das 

custas no prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil, sob pena de não expedição do mandado e extinção do 

processo nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo 

Civil.Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o seu cálculo 

encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da Diretoria de 

Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril de 2016, 

(...).Sem prejuízo, deixo de deferir a expedição de ofício ao DETRAN eis 

que tal providência no caso dos autos, deve ser promovida pelo próprio 

Poder Judiciário via Sistema RENAJUD.Assim sendo, promova-se inclusão 

de restrição junto ao prontuário do veículo por meio do sistema 

RENAJUD.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 2244 Nr: 216-23.1997.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Padilha, Marcelo Rodrigues de 

Azeredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wylerson Verano de Aquino 

Souza - OAB:3.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irma de Fatima Fink - 

OAB:4557

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento, notadamente o pedido de Renajud formulado à fl. 

279/280.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele liberado 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, parágrafo 

1º do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 2415 Nr: 446-60.2000.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Franklin Ramos de Mello, João Lopes de 

Souza, Milton Sérgio Ganassini, Maria Florisbela Nunes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VORNEI BERNARDES DA 

COSTA - OAB:100

 Conforme demonstra o extrato retro juntado, o bloqueio de ativos 

financeiros por meio do BACENJUD restou parcialmente cumprido.

Sendo assim, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do 

Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) dias que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou;

II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Sendo arguida pela executada qualquer das alegações 

supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias.

Cumpridas as diligências acima, voltem-me conclusos para as 

providências constantes do artigo 854, § 4º.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 2415 Nr: 446-60.2000.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Franklin Ramos de Mello, João Lopes de 

Souza, Milton Sérgio Ganassini, Maria Florisbela Nunes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VORNEI BERNARDES DA 

COSTA - OAB:100

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 7795 Nr: 370-94.2004.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Rosa Santos Nagano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Nagano, Vera Luzia Leopize Nagano, 

Mário Nagano, Luiza Thiyako

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6.456-A

 Inicialmente deixo de reconsiderar a decisão de fls. 347/348 eis que não 

indicados fatos novos aptos a ensejar o pedido.

Noutro vértice, sendo factível a expedição de carta precatória, nos 

presentes autos, visando a realização de hasta pública para venda de 

imóvel, de titularidade do executado, localizado no Município de Lucélia-SP 

(fl. 353), oficie ao Juízo deprecado a informar nos presentes autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o cumprimento da missiva, eventual preclusão da 

medida e, ainda, se há valores depositados nos autos do processo da 

precatória à disposição da exequente (Sra. Nilza Rosa Santos Nagano), 

devendo especificar, na mesma oportunidade, o respectivo montante.

Sendo positiva a diligência acima, intime-se a exequente a indicar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, conta bancária para transferências 

dos referidos valores, cujo alvará deverá ser expedido em nome do 

beneficiário específico.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 94962 Nr: 3802-72.2014.811.0021

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Vasconcelos Machado, Ilsa Watanabe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Propriedade S/A, Chou - Empreendimento e 

Participações S/C Ltda, Claudionor Rodrigues Fernandes, Paulo Cézar de 

Melo, Gerson José de Oliveira, José Marcus do Couto Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ediley Martins da Costa - 

OAB:OAB/GO 29.417, Francisco de Assis Coelho - OAB:OAB/GO 

31.026, Wilton Alves de Brito - OAB:OAB/GO 23.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aderilton Bezerra dos 
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Santos - OAB:29084, Donizete Reinaldo - OAB:OAB/MG 54.286

 Diante do exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido articulado 

na inicial, para declarar o domínio da usucapiente sobre o bem imóvel 

descrito na inicial, sendo que a presente sentença servirá de título para 

registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.Por 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.A título de 

sucumbência, condeno o confinante José Marcus do Couto Santos ao 

pagamento das custas e despesas judiciais, bem como ao pagamento de 

honorários de sucumbência ao patrono do autor, os quais, atento às 

diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, arbitro 

em 10% sobre 55% do valor atualizado da causa.Consigno que a 

porcentagem atribuída a título de honorários sucumbenciais, justifica-se 

pelo fato de que o confinante José Marcus, reivindicou como sendo sua, a 

posse de 55% do imóvel ora usucapido.Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 95701 Nr: 4300-71.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ F. DA SILVA - ME, Jose Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 

Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças - Sicoob 

Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:5751/mt, KAYO RONNARO SILVA DIAS - 

OAB:22433/O, PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - OAB:20350/O

 Consoante se infere dos autos, determinada a expedição de carta 

precatória à Comarca de Barra do Garças-MT, visando a oitiva da 

testemunha arrolada pela requerida, esta deixou de pagar as custas 

atinentes à distribuição da missiva, motivo pelo qual fora esta devolvida 

sem cumprimento (83-vs).

 Nesse passo e considerando, sobretudo, que trata-se de feito objeto de 

Meta, cujo julgamento deverá ocorrer até 31.12.2018, de rigor a 

declaração de preclusão da oitiva da testemunhas.

 Ante o exposto, reputo preclusa a oportunidade de produção da 

mencionada prova oral e, por consequência, determino que sejam as 

partes sucessivamente intimadas à apresentação de alegações finais, 

consoante já determinado à fl. 73-vs.

 Havendo as manifestações atinentes ou decorridos os respectivos 

prazos, retornem-me conclusos para prolação de sentença.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 92536 Nr: 1992-62.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mizael Dutra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcilon Ferreira Matos - 

OAB:25989/GO, KARLA KAROLLYNE FERREIRA DOS SANTOS PRADO - 

OAB:42199, Sergio Divino Carvalho Filho - OAB:OAB/MT 18.298A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para tomar 

ciência da perícia agendada para o dia 06/08/2018, a partir das 08:00 

horas, na Clínica HVA, localizada na Rua Dezesseis, nº 235, Bairro: 

Centro, Água Boa/MT, devendo a parte autora comparecer munida do seu 

documento de identidade, bem como de todos os exames médicos para a 

realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1031653 Nr: 2804-65.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JTdS, RTLT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rodrigues Silva - 

OAB:OAB/GO 44.217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1031583 Nr: 2758-76.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Caixeta Braz Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clauber Camargo de Souza - 

OAB:15.979 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy
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 Cod. Proc.: 36808 Nr: 1410-67.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuaria Agua Preta S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comgeo Mineração Empreendimentos e 

Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sergio Diniz - 

OAB:OAB/MT 12126-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pedro do Nascimento 

Neto - OAB:OAB-GO/ 30.013, Leandro Rodrigues Calaça - 

OAB:29.325-GO

 (...). Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de 

tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 27956 Nr: 2427-12.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Barbosa de Souza, Luzia Barbosa da Silva, 

Valdecir Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT, Reinaldo Luciano Fernandes - OAB:23008/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da preclusão da decisão de fls. 136, segue, anexo, os alvarás.

 Ressalto, no entanto, que para a requerente LUZIA BARBOSA DA SILVA, 

cuja conta bancária fora indicada às fls. 122, somente foram liberados 

50% (cinquenta por cento) dos valores depositados nos autos, eis que 

dois são os sucessores da falecida autora.

 Assim, determino que seja o requerente substituto VALDECIR BARBOSA 

DA SILVA intimado pessoalmente para informar nos autos uma conta 

bancária para transferência.

 Segue, anexo, os extratos dos alvarás.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1031709 Nr: 2847-02.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Multigrain S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arsênio Schneider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edegar Stecker - OAB:OAB/DF 

9.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1028659 Nr: 860-28.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZdA, Tais Zerger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Omelio Fernandes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinei Rocha Pinheiro - 

OAB:17.950A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo 

deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de ordem.

Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

 Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que 

o caso requer.

 Designo audiência para colheita de depoimento pessoal da autora, para o 

dia 07.08.2018, às 12h45min (MT), devendo esta ser pessoalmente 

intimada a comparecer.

Notifique o juízo deprecado, conforme exige o item 2.7.4 da normativa em 

comento, sendo desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos 

termos da Súmula 273 do S.T.J..

Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local 

de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o 

artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o 

juízo deprecante.

 Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101134 Nr: 2898-18.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karulliny Neves da Silva - 

OAB:OAB/MT 19075 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESLY GERALDO PINHEIRO - 

OAB:16549

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos relativos ao 

reconhecimento e dissolução da união estável com partilha de bem, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.A título de 

sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas judiciais, bem como ao pagamento de honorários de 

sucumbência ao patrono adverso, os quais, atento às diretrizes traçadas 

pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% sobre o 

valor atualizado da causa.Consigno, contudo, que a exibilidade de 

cobrança de tais verbas deverá permanecer suspensa eis que trata-se a 

autora de beneficiária da gratuidade da justiça.Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 256 de 962



Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000701-68.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DARQUIS APARECIDA DA SILVA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCK FEITOSA CAMARA OAB - GO33571 (ADVOGADO)

JESSICA VIRGINIA SILVA ALENCAR OAB - GO53077 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000701-68.2018.8.11.0021 AUTOR: DARQUIS 

APARECIDA DA SILVA GONCALVES Inicialmente, antes inclusive de 

analisar a possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma 

questão de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não 

detém condições de suportar as custas e despesas processuais bem 

como os honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da 

justiça gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência 

judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de 

Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, 

parágrafo único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo 

aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da família. Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado 

pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por 

uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos 

julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. O artigo 273 caput 

da revogada lei n.º 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (antigo Código de 

Processo Civil), com a redação que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, 

inovando no ordenamento jurídico, passou a permitir – de forma genérica - 

que o magistrado antecipasse os efeitos da tutela pretendida na inicial 

quando, havendo prova inequívoca, se convencesse da verossimilhança 

da alegação do requerente. Com o advento da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), houvera uma substancial 

alteração no tema, eis que diferentemente do anterior regramento que 

tratava das decisões antecipatórias de tutela e dos procedimento 

cautelares, houvera agora a expressa previsão das tutelas provisórias, 

dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No caso dos autos, como 

já dantes referido, a parte postulou por uma tutela de urgência de forma 

incidental, requerendo ainda o seu conhecimento initium litis (liminarmente). 

O artigo 300 caput do Código de Processo Civil especifica quais os 

elementos necessários para a concessão do que fora requerido: Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, ou seja, a existência de 

plausibilidade verossímel do direito alegado. Não se trata de prova 
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irrefutável, posto que se assim pudesse ser considerada tal já levaria a 

possibilidade da concessão de uma tutela de evidência. Tendo o legislador 

expressamente exigido, para a concessão da tutela de urgência, que haja 

a probabilidade do direito invocado, evidentemente que as meras 

alegações da parte, por mais relevantes que sejam, não tem o condão de 

permitir o provimento de uma decisão em desrespeito ao contraditório 

diferido. Assim, as alegações da parte devem encontrarem-se 

acompanhadas de um mínimo de prova que seja de sua existência. 

Diferentemente do que - por uma análise meramente semântica - pode 

parecer, a probabilidade do direito não é o que se apresenta semelhante à 

verdade, mas sim o que se pode inferir sobre a base corroborativa do que 

já consta nos autos como elementos de prova. Noutras palavras, somente 

teria o atributo de provável as alegações que contivessem em seu bojo o 

necessário nexo com os elementos de prova já anteriormente produzidos. 

A probabilidade do direito seria o equivalente à verossimilhança da 

alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico para a medida que se 

pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que permite chegar a uma 

verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de Bedaque, um “elevado 

grau de probabilidade da versão apresentada pelo autor” (BEDAQUE, José 

dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias de 

Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a probabilidade do direito 

encontra-se perfunctoriamente presente, posto que há nos argumentos 

empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de plano 

comprovado. Assim, vemos que no presente caso a presença da 

probabilidade jurídica do que se pleiteia deriva diretamente da existência 

da prova indiciária dos fatos. Porém, no caso dos autos, verifica-se que 

um dos requisitos – alternativos - para a concessão da tutela de urgência 

encontra-se ausente, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

- ou periculum in mora, como é mais comumente conhecido no ambiente 

forense – nada mais é do que a demonstração do receio que a demora da 

decisão judicial possa causar um dano grave ou de difícil reparação ao 

bem tutelado, ou mesmo tornar inútil um futuro provimento jurisdicional, 

ainda que concessivo do direito invocado. A decisão judicial sobre a tutela 

de urgência precisa necessariamente estar fundada na prova do 

periculum in mora e, no caso dos autos, a prova referida encontra-se 

ausente. Não se pode confundir a prova da existência do perigo na 

demora com a plausibilidade do direito atinente do fato principal, exigido no 

caput do artigo 300 do Código de Processo Civil. Referida plausibilidade do 

direito invocado, qual seja a existência de fundadas razões para o pleito 

que se pretende, encontra-se acostada aos autos. Malgrado não tenha a 

tutela de evidência sido requerida, a plausibilidade do direito invocado (e 

que, em tese, serve de fundamento para a concessão da tutela de 

urgência) em muito difere-se dos requisitos necessários para a 

concessão daquela, conforme consta no artigo 311 e incisos do Código de 

Processo Civil, eis que a comprovação do fato, nestes casos, há de ter 

um plus de concretude quando comparada a mera probabilidade do direito. 

O que não logrou êxito o autor provar na inicial fora a necessidade da 

tutela de urgência e que, eventual não concessão de referida providência, 

possa causar a parte um dano ou prejuízo processual. Tal prova, da 

mesma foram como dantes se elucubrara acerca do evento principal, deve 

vir produzida de forma documental acompanhando a inicial, e não 

encontrar-se esteada somente em alegações. Diante de tais premissas, 

impossível é o deferimento da concessão da tutela de urgência de forma 

incidental e liminar como pretendida na inicial, posto que, como já 

alinhavado, as meras alegações da parte acerca da existência do fundado 

perigo de dano material ou processual, desprovidas de uma comprovação 

documental delas, não podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a 

outra parte seja ouvida, ainda que tais alegações sejam eivadas de 

eloquência e relevância. No mais, encontra-se assente na jurisprudência 

pátria que a simples demora na solução da demanda, de modo genérico, 

não pode ser considerada como caracterização da existência de 

possibilidade de dano, seja do direito material invocado ou mesmo para o 

processo, salvo em situação excepcionalíssimas. Isto posto, nego, por 

hora, a tutela de urgência pleiteada, sem que haja qualquer impedimento 

para sua análise posterior. Não sendo caso, ad initium, de indeferimento 

da petição inicial ou improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, 

nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil), para integrar a relação processual. A citação 

deverá ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do 

representante legal ou procurador do réu, executado ou interessado, 

conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de regência. 

Tratando-se a ação de ato originado por mandatário, administrador, 

preposto ou gerente, fica autorizada a citação nas pessoas de referidos 

indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. 

Acaso o requerido seja pessoa jurídica da Administração Direta (União, 

Estados, Distrito Federal, Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público), a citação deverá ser realizada perante o 

órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial 

(artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da demanda de matéria 

em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II 

do Código de Processo Civil), deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de 

Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo 

cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade a 

integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Nos termos do artigo 438, inciso II do Código 

de Processo Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito 

administrativo da parte autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, cópia de todo o procedimento administrativo que culminara 

com a negativa. Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a 

possibilidade do envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o 

caso, certificar o respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel 

do que consta em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos 

termos do artigo 438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 11.419/06. Cumpridas as providências 

determinadas, venham-me os autos conclusos para julgamento conforme 

o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). 

Cumpra-se. Água Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000696-46.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DALVA FERREIRA DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YDIARA GONCALVES DAS NEVES OAB - GO0033477A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional do Seguro Social (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000696-46.2018.8.11.0021 REQUERENTE: JOANA 

DALVA FERREIRA DOS SANTOS GONCALVES Inicialmente, antes 

inclusive de analisar a possibilidade de receber a presente ação, insta 

trespassar uma questão de não somenos importância. Alega o autor, na 

inicial, que não detém condições de suportar as custas e despesas 

processuais bem como os honorários advocatícios, razão pela qual requer 

os benefícios da justiça gratuita. A lei que regulamentava a concessão da 

assistência judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, 

de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço 

(artigo 2º, parágrafo único): considera-se necessitado, para os fins 

legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as 

custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família. Referido regramento foi expresso em seu 

artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família Por uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam 

órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 
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comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. O artigo 273 caput 

da revogada lei n.º 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (antigo Código de 

Processo Civil), com a redação que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, 

inovando no ordenamento jurídico, passou a permitir – de forma genérica - 

que o magistrado antecipasse os efeitos da tutela pretendida na inicial 

quando, havendo prova inequívoca, se convencesse da verossimilhança 

da alegação do requerente. Com o advento da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), houvera uma substancial 

alteração no tema, eis que diferentemente do anterior regramento que 

tratava das decisões antecipatórias de tutela e dos procedimento 

cautelares, houvera agora a expressa previsão das tutelas provisórias, 

dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No caso dos autos, como 

já dantes referido, a parte postulou por uma tutela de urgência de forma 

incidental, requerendo ainda o seu conhecimento initium litis (liminarmente). 

O artigo 300 caput do Código de Processo Civil especifica quais os 

elementos necessários para a concessão do que fora requerido: Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, ou seja, a existência de 

plausibilidade verossímel do direito alegado. Não se trata de prova 

irrefutável, posto que se assim pudesse ser considerada tal já levaria a 

possibilidade da concessão de uma tutela de evidência. Tendo o legislador 

expressamente exigido, para a concessão da tutela de urgência, que haja 

a probabilidade do direito invocado, evidentemente que as meras 

alegações da parte, por mais relevantes que sejam, não tem o condão de 

permitir o provimento de uma decisão em desrespeito ao contraditório 

diferido. Assim, as alegações da parte devem encontrarem-se 

acompanhadas de um mínimo de prova que seja de sua existência. 

Diferentemente do que - por uma análise meramente semântica - pode 

parecer, a probabilidade do direito não é o que se apresenta semelhante à 

verdade, mas sim o que se pode inferir sobre a base corroborativa do que 

já consta nos autos como elementos de prova. Noutras palavras, somente 

teria o atributo de provável as alegações que contivessem em seu bojo o 

necessário nexo com os elementos de prova já anteriormente produzidos. 

A probabilidade do direito seria o equivalente à verossimilhança da 

alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico para a medida que se 

pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que permite chegar a uma 

verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de Bedaque, um “elevado 

grau de probabilidade da versão apresentada pelo autor” (BEDAQUE, José 

dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias de 

Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a probabilidade do direito 

encontra-se perfunctoriamente presente, posto que há nos argumentos 

empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de plano 

comprovado. Assim, vemos que no presente caso a presença da 

probabilidade jurídica do que se pleiteia deriva diretamente da existência 

da prova indiciária dos fatos. Porém, no caso dos autos, verifica-se que 

um dos requisitos – alternativos - para a concessão da tutela de urgência 

encontra-se ausente, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

- ou periculum in mora, como é mais comumente conhecido no ambiente 

forense – nada mais é do que a demonstração do receio que a demora da 

decisão judicial possa causar um dano grave ou de difícil reparação ao 

bem tutelado, ou mesmo tornar inútil um futuro provimento jurisdicional, 

ainda que concessivo do direito invocado. A decisão judicial sobre a tutela 

de urgência precisa necessariamente estar fundada na prova do 

periculum in mora e, no caso dos autos, a prova referida encontra-se 

ausente. Não se pode confundir a prova da existência do perigo na 

demora com a plausibilidade do direito atinente do fato principal, exigido no 
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caput do artigo 300 do Código de Processo Civil. Referida plausibilidade do 

direito invocado, qual seja a existência de fundadas razões para o pleito 

que se pretende, encontra-se acostada aos autos. Malgrado não tenha a 

tutela de evidência sido requerida, a plausibilidade do direito invocado (e 

que, em tese, serve de fundamento para a concessão da tutela de 

urgência) em muito difere-se dos requisitos necessários para a 

concessão daquela, conforme consta no artigo 311 e incisos do Código de 

Processo Civil, eis que a comprovação do fato, nestes casos, há de ter 

um plus de concretude quando comparada a mera probabilidade do direito. 

O que não logrou êxito o autor provar na inicial fora a necessidade da 

tutela de urgência e que, eventual não concessão de referida providência, 

possa causar a parte um dano ou prejuízo processual. Tal prova, da 

mesma foram como dantes se elucubrara acerca do evento principal, deve 

vir produzida de forma documental acompanhando a inicial, e não 

encontrar-se esteada somente em alegações. Diante de tais premissas, 

impossível é o deferimento da concessão da tutela de urgência de forma 

incidental e liminar como pretendida na inicial, posto que, como já 

alinhavado, as meras alegações da parte acerca da existência do fundado 

perigo de dano material ou processual, desprovidas de uma comprovação 

documental delas, não podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a 

outra parte seja ouvida, ainda que tais alegações sejam eivadas de 

eloquência e relevância. No mais, encontra-se assente na jurisprudência 

pátria que a simples demora na solução da demanda, de modo genérico, 

não pode ser considerada como caracterização da existência de 

possibilidade de dano, seja do direito material invocado ou mesmo para o 

processo, salvo em situação excepcionalíssimas. Isto posto, nego, por 

hora, a tutela de urgência pleiteada, sem que haja qualquer impedimento 

para sua análise posterior. Não sendo caso, ad initium, de indeferimento 

da petição inicial ou improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, 

nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil), para integrar a relação processual. A citação 

deverá ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do 

representante legal ou procurador do réu, executado ou interessado, 

conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de regência. 

Tratando-se a ação de ato originado por mandatário, administrador, 

preposto ou gerente, fica autorizada a citação nas pessoas de referidos 

indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. 

Acaso o requerido seja pessoa jurídica da Administração Direta (União, 

Estados, Distrito Federal, Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público), a citação deverá ser realizada perante o 

órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial 

(artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da demanda de matéria 

em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II 

do Código de Processo Civil), deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de 

Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo 

cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade a 

integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Nos termos do artigo 438, inciso II do Código 

de Processo Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito 

administrativo da parte autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, cópia de todo o procedimento administrativo que culminara 

com a negativa. Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a 

possibilidade do envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o 

caso, certificar o respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel 

do que consta em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos 

termos do artigo 438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 11.419/06. Cumpridas as providências 

determinadas, venham-me os autos conclusos para julgamento conforme 

o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). 

Cumpra-se. Água Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000768-67.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MATIAS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000768-67.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DIVINO 

MATIAS PINTO Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 
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valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 
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extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000801-57.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOSINA 

RIBEIRO DOS SANTOS Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 
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especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 
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na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000782-51.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

MARQUES DOS REIS DE MELO Sentença Relatório Tratam-se os presentes 

autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência 

de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos 

morais ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 
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circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000864-82.2017.8.11.0021 REQUERENTE: TSERE 

UPA XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 
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presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000865-67.2017.8.11.0021 REQUERENTE: TSERE 

UPA XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 
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jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 
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seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001286-57.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREPIPA XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 
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concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 
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comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000897-72.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MIGUEL 

RUPRE TSERIMRE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 
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Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 
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Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000891-65.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PEDZI TSO OMO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000891-65.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PEDZI 

TSO OMO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 
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seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000935-84.2017.8.11.0021
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Referência: autos n.º 1000935-84.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREPIPA XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 
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a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001350-67.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA RENHOME PEWEWAME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001350-67.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

GLAUCIA RENHOME PEWEWAME Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 
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Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 
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Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001307-33.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ALSILA 

WAUTOMOROWI XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes 

autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência 

de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos 

morais ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 
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tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 
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prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000957-45.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PERO O 

UTU O XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 
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de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 
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parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001304-78.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALSILA WAUTOMOROWI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001304-78.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ALSILA 

WAUTOMOROWI XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes 

autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência 

de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos 

morais ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 
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o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 
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movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001207-78.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ABHO ODI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001207-78.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ABHO 

ODI XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 
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dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001205-11.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ABHO 

ODI XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 
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todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 
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referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001208-63.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ABHO 

ODI XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 
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contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 
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a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001287-42.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREPIPA XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001287-42.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREPIPA XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 
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as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 
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que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000866-52.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BUENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000866-52.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

SEBASTIAO BUENO DA SILVA Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 
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da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 
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Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000886-43.2017.8.11.0021

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

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000886-43.2017.8.11.0021 REQUERENTE: IARA 

PEWIRIOW XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 
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querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000896-87.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PEDZI 

TSO OMO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 
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ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 
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probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000884-73.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE TSINHOTSE ERE TSERE UBUTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000884-73.2017.8.11.0021 REQUERENTE: IVONETE 

TSINHOTSE ERE TSERE UBUTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 
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benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 
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vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001288-27.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREPIPA XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 
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bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 
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documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000867-37.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO MARTINS DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000867-37.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

CONCEICAO MARTINS DOS REIS Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 
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consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 
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Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000901-12.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA REPUTSION XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000901-12.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ANA 

REPUTSION XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 
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expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000928-92.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

MODESTO PARAWABDZU WA ORINATSE Sentença Relatório Tratam-se 

os presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 
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assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001306-48.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ALSILA 

WAUTOMOROWI XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes 

autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência 

de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos 

morais ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 
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dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 
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de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001355-89.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

GLAUCIA RENHOME PEWEWAME Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 
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m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 
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ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001353-22.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA RENHOME PEWEWAME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001353-22.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

GLAUCIA RENHOME PEWEWAME Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 
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próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 
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quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001249-30.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL TSEREHOTEDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001249-30.2017.8.11.0021 REQUERENTE: RAUL 

TSEREHOTEDI Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 
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dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000924-55.2017.8.11.0021 REQUERENTE: RAUL 

TSEREHOTEDI Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 
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a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000934-02.2017.8.11.0021 REQUERENTE: UPTE 

XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 
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Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 
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Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000931-47.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

MODESTO PARAWABDZU WA ORINATSE Sentença Relatório Tratam-se 

os presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

mencionando exemplificadamente os autos n.º 
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1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 
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direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000922-85.2017.8.11.0021 REQUERENTE: RAUL 

TSEREHOTEDI Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 
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àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 
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não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000925-40.2017.8.11.0021 REQUERENTE: RAUL 

TSEREHOTEDI Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 
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plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Referência: autos n.º 1001313-40.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LAURENTINA TSINHOTSE EWAPTO APHO ODI Sentença Relatório 

Tratam-se os presentes autos de ação declaratória de inexistência de 

relação jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito 

e indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 
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Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001315-10.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LAURENTINA TSINHOTSE EWAPTO APHO ODI Sentença Relatório 

Tratam-se os presentes autos de ação declaratória de inexistência de 

relação jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito 

e indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 
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teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 
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a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000955-75.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PERO O 

UTU O XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 
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ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 
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produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000895-05.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MIGUEL 

RUPRE TSERIMRE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 327 de 962



aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 
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ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000904-64.2017.8.11.0021 REQUERENTE: SUELI 

TSIHOTSE EWADZARI XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 
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a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 330 de 962



CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001280-50.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ZACARIAS WARWEDEWE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001280-50.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ZACARIAS WARWEDEWE XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 331 de 962



enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001245-90.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PERO O 

UTU O XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 
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todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 
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referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001311-70.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LAURENTINA TSINHOTSE EWAPTO APHO ODI Sentença Relatório 

Tratam-se os presentes autos de ação declaratória de inexistência de 

relação jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito 

e indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 334 de 962



ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 
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não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001324-69.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL RUPRE TSERIMRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001324-69.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MIGUEL 

RUPRE TSERIMRE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 
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várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 
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resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000953-08.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOSE 

EDVALDO VALENCA DA SILVA Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 
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pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 
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imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000951-38.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDVALDO VALENCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000951-38.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOSE 

EDVALDO VALENCA DA SILVA Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 
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usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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EDVALDO VALENCA DA SILVA Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 
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do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001320-32.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LAURENTINA TSINHOTSE EWAPTO APHO ODI Sentença Relatório 

Tratam-se os presentes autos de ação declaratória de inexistência de 

relação jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito 

e indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 
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jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 
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de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001318-62.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LAURENTINA TSINHOTSE EWAPTO APHO ODI Sentença Relatório 

Tratam-se os presentes autos de ação declaratória de inexistência de 

relação jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito 

e indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 
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que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 
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por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001484-94.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

BENEDITA WAUTOMONHIDZA Sentença Relatório Tratam-se os presentes 

autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência 

de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos 

morais ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 
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todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 
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poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001496-11.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARAEWARA XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001496-11.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

MARAEWARA XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes 

autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência 

de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos 

morais ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 349 de 962



expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001547-22.2017.8.11.0021 REQUERENTE: REPITSI 

XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 
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contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001438-08.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DAIRA 

RO ODZAWE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 
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parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 
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a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001444-15.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREBU RA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001444-15.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREBU RA Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 
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parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 
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empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001520-39.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

DAS GRACAS RENHIBO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 
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com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 
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Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000927-10.2017.8.11.0021 REQUERENTE: RAUL 

TSEREHOTEDI Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 
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dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001574-05.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSERENHIA TSIWE XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes 

autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência 

de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos 

morais ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 
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da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001575-87.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSERENHIA TSIWE XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes 

autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência 

de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos 

morais ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 
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analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 
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encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001446-82.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREBU RA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001446-82.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREBU RA Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 
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alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 364 de 962



voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)
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BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001502-18.2017.8.11.0021 REQUERENTE: WA 

AIHO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 
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ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 
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deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001504-85.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WA AIHO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001504-85.2017.8.11.0021 REQUERENTE: WA 

AIHO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 
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valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 
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Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001528-16.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PETSI E 

O XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 
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analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001529-98.2017.8.11.0021

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

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001529-98.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PETSI E 

O XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 
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Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 
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a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001515-17.2017.8.11.0021 REQUERENTE: CECILIA 

PEUROMHO TSERENHO A Sentença Relatório Tratam-se os presentes 

autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência 

de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos 

morais ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 
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ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 
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produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001513-47.2017.8.11.0021 REQUERENTE: CECILIA 

PEUROMHO TSERENHO A Sentença Relatório Tratam-se os presentes 

autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência 

de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos 

morais ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 
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de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 375 de 962



parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001514-32.2017.8.11.0021 REQUERENTE: CECILIA 

PEUROMHO TSERENHO A Sentença Relatório Tratam-se os presentes 

autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência 

de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos 

morais ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 
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por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 
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Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001281-35.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ZACARIAS WARWEDEWE XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 
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comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001482-27.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA WAUTOMONHIDZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001482-27.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

BENEDITA WAUTOMONHIDZA Sentença Relatório Tratam-se os presentes 

autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência 

de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos 

morais ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 
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o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 
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os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001983-78.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ARMANDO PICERNI Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 381 de 962



propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 
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que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001534-23.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PETSI E O XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001534-23.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PETSI E 

O XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 
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apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 
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estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001533-38.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PETSI E 

O XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 
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a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 386 de 962



CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001556-81.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DALVA 

PENHO HORI BERAUTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 
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argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001486-64.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA WAUTOMONHIDZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001486-64.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

BENEDITA WAUTOMONHIDZA Sentença Relatório Tratam-se os presentes 

autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência 

de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos 

morais ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 
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idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 
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instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001563-73.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSI EHOMO WE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001563-73.2017.8.11.0021 REQUERENTE: TSI 

EHOMO WE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 
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analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 
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produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001555-96.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DALVA 

PENHO HORI BERAUTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 
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tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 
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em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001531-68.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PETSI E 

O XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 
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fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 
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do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001532-53.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PETSI E O XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001532-53.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PETSI E 

O XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 
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perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001437-23.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DAIRA 

RO ODZAWE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 
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se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000879-51.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

CONCEICAO MARTINS DOS REIS Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 
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contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 
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inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000076-34.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 
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tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 
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reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001545-52.2017.8.11.0021 REQUERENTE: REPITSI 

XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 403 de 962



pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 
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imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Processo Número: 1001546-37.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

REPITSI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001546-37.2017.8.11.0021 REQUERENTE: REPITSI 

XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 
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processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Processo Número: 1001548-07.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

REPITSI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 406 de 962



ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001548-07.2017.8.11.0021 REQUERENTE: REPITSI 

XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 
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alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001573-20.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSERENHIA TSIWE XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes 

autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência 

de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos 

morais ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 
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única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 
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de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000883-88.2017.8.11.0021 REQUERENTE: IVONETE 

TSINHOTSE ERE TSERE UBUTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 
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Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 
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época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000029-60.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CARMELITA RENHIO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 
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especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 
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na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000031-30.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CARMELITA RENHIO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 
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se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000039-07.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA RENHIO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000039-07.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CARMELITA RENHIO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 
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presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000078-04.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 
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empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 
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consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000219-23.2018.8.11.0021 REQUERENTE: HELENA 

TEPEWAHUTUO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes 

autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência 

de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos 

morais ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 
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concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 
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comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000217-53.2018.8.11.0021 REQUERENTE: HELENA 

TEPEWAHUTUO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes 

autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência 

de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos 

morais ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 
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com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 
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Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000216-68.2018.8.11.0021 REQUERENTE: HELENA 

TEPEWAHUTUO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes 

autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência 

de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos 

morais ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 
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plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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HELENA TEPEWAHUTUO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000218-38.2018.8.11.0021 REQUERENTE: HELENA 

TEPEWAHUTUO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes 

autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência 

de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos 

morais ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 
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tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000202-84.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000202-84.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

DOMINGA REBOTSI O Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 
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as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 
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em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000200-17.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

DOMINGA REBOTSI O Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 
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m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 
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ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000204-54.2018.8.11.0021 REQUERENTE: WA 

UTOMO E XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 
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patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 
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presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000055-58.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

JOSE TSINHOTSE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 
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o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 
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movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000053-88.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE TSINHOTSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000053-88.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

JOSE TSINHOTSE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 
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uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000054-73.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

JOSE TSINHOTSE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 
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comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 
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8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000048-66.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

JOSE TSINHOTSE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 
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contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 
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a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000046-96.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

JOSE TSINHOTSE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 
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várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 
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resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000038-22.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CARMELITA RENHIO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 
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pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 
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imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000080-71.2018.8.11.0021 REQUERENTE: PERO 

RETSIAMO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 
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querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000188-03.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MANOEL 

PAREUPTSE XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 
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índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000189-85.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MANOEL 

PAREUPTSE XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 
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parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 
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a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000108-39.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREWARI XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 448 de 962



valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 449 de 962



extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000077-19.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000077-19.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 
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especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 
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na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000106-69.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREWARI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)
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BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000106-69.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREWARI XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 
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ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Processo Número: 1000195-92.2018.8.11.0021
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SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000195-92.2018.8.11.0021 REQUERENTE: WA ANE 

TSIPTE XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 
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Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000215-83.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

VALDELICIA TSINHOTSE E O XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 455 de 962



conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 
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em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000203-69.2018.8.11.0021 REQUERENTE: IRANDA 

RENWA Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 
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regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 
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resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000220-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA TEPEWAHUTUO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000220-08.2018.8.11.0021 REQUERENTE: HELENA 

TEPEWAHUTUO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes 

autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência 

de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos 

morais ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 
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patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 
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presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000075-49.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 
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o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 
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movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000073-79.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000073-79.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 
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autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000069-42.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 
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seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 
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que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000068-57.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 
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contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 
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a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000035-67.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA RENHIO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000035-67.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CARMELITA RENHIO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 
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várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 
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resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000033-97.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CARMELITA RENHIO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 
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turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 
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a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000030-45.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CARMELITA RENHIO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

mencionando exemplificadamente os autos n.º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 
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se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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JOSE TSINHOTSE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 
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do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000051-21.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

JOSE TSINHOTSE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 
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somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 
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dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000059-95.2018.8.11.0021 REQUERENTE: WA 

UTOMO RA XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 
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bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 
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documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000101-47.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREWARI XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 
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consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 
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Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000102-32.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREWARI XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 
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expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000103-17.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREWARI XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 
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contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000105-84.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREWARI XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 
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jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 
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seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000190-70.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PAREUPTSE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000190-70.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MANOEL 

PAREUPTSE XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 
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concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 
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comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000045-14.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

JOSE TSINHOTSE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 
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com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 
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Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000060-80.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WA UTOMO RA XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000060-80.2018.8.11.0021 REQUERENTE: WA 

UTOMO RA XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 
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de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000199-32.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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DOMINGA REBOTSI O (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000199-32.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

DOMINGA REBOTSI O Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 492 de 962



Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000067-72.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 
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mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 
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como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000072-94.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 
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atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 496 de 962



do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000209-76.2018.8.11.0021 REQUERENTE: TOPTIRO 

XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 
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benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 
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parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000205-39.2018.8.11.0021
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Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000205-39.2018.8.11.0021 REQUERENTE: TOPTIRO 

XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 
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objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000201-02.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

DOMINGA REBOTSI O Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 
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assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 29 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT Referência: PJE n. 1000705-08.2018.8.11.0021 

Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade de receber a 

presente ação, insta trespassar uma questão de não somenos 

importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. A lei 

que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 
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de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido há elemento indiciário 

apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não detém ele 

plenas condições de recolher as custas e despesas processuais e arcar 

com os honorários advocatícios, sem que tal ato demande prejuízo ao seu 

sustento próprio ou de sua família. Vemos, portanto, que o conjunto de 

ilações que se extrai dos documentos acostados na inicial sustentam um 

conjunto fático que demonstra que realmente detém o requerente o direito 

às benesses da gratuidade. Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se 

realmente comprovar-se de alguma maneira que detém o requerente uma 

condição financeira tal que, alheio ao mero questionamento de dúvidas 

acerca de sua possibilidade de arcar com as custas processuais, 

demonstre que a declaração acostada aos autos reveste-se de clara 

falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo delito previsto no artigo 299 

caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de Dezembro de 1.940 (Código Penal 

Brasileiro), posto que a conduta amoldar-se-ia à ação de inserir em um 

documento particular (a declaração de insuficiência) uma declaração falsa 

(a própria matéria do documento) com o fim de alterar a verdade sobre 

fato juridicamente relevante (a condição financeira do requerente, para 

fins de concessão de assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao 

requerente, nos termos do Código de Processo Civil, os benefícios da 

justiça gratuita, ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em 

qualquer fase processual, ser o benefício em questão revisto, em 

decorrência de eventuais elementos que indiquem situação adversa. O 

artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 

(antigo Código de Processo Civil), com a redação que lhe foi dada pela lei 

n.º 8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, passou a permitir – de 

forma genérica - que o magistrado antecipasse os efeitos da tutela 

pretendida na inicial quando, havendo prova inequívoca, se convencesse 

da verossimilhança da alegação do requerente. Com o advento da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), houvera uma 

substancial alteração no tema, eis que diferentemente do anterior 

regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e dos 

procedimento cautelares, houvera agora a expressa previsão das tutelas 

provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No caso dos 

autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela de 

urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento initium 

litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 

invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 

parte devem encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que 

seja de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise 

meramente semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o 

que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir 

sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como elementos 

de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as 

alegações que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os 

elementos de prova já anteriormente produzidos. No caso presente, sendo 

possível ad initium verificar que o autor não produziu prova sumária que 

corrobore as suas alegações, eis que não há elementos que demonstre a 

impossibilidade de exercer labor após o prazo da concessão do 

auxílio-doença anteriormente concedido. . A probabilidade do direito seria 

o equivalente à verossimilhança da alegação, requisito do anterior 

ordenamento jurídico para a medida que se pleiteia. O juízo de 

verossimilhança é aquele que permite chegar a uma verdade provável 

sobre os fatos ou, no dizer de Bedaque, um “elevado grau de 

probabilidade da versão apresentada pelo autor” (BEDAQUE, José dos 

Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias de 

Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a probabilidade do direito 

encontra-se ausente, posto que não há nos argumentos empreendidos 

pela parte o nexo com o que já encontra-se de plano comprovado. Assim, 

vemos que no presente caso a ausência da probabilidade do direito 

invocado deriva diretamente da ausência da prova substancial dos fatos. 

Necessário seria, para a concessão da tutela incidental requerida, que 

este órgão julgador, diante das evidências já produzidas na petição inicial, 

convencesse-se da existência fundada do direito pleiteado e, no caso 

presente, tal convencimento não ocorrera pelos motivos já declinados. 

Diante de tais premissas, impossível é o deferimento da tutela de urgência 

de forma incidental, da maneira como pretendida na inicial, posto que, 

como dantes já alinhavado, as meras alegações da parte, desprovidas de 
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uma comprovação documental de sua veracidade, não podem conduzir o 

juízo a uma decisão sem que a outra parte seja ouvida, ainda que tais 

alegações sejam eivadas de eloquência e relevância. Isto posto, nego, por 

hora, a tutela de urgência pleiteada, sem que haja qualquer impedimento 

para sua análise posterior. Não sendo caso, ad initium, de indeferimento 

da petição inicial ou improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, 

nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil), para integrar a relação processual. A citação 

deverá ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do 

representante legal ou procurador do réu, executado ou interessado, 

conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de regência. 

Tratando-se a ação de ato originado por mandatário, administrador, 

preposto ou gerente, fica autorizada a citação nas pessoas de referidos 

indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. 

Acaso o requerido seja pessoa jurídica da Administração Direta (União, 

Estados, Distrito Federal, Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público), a citação deverá ser realizada perante o 

órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial 

(artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da demanda de matéria 

em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II 

do Código de Processo Civil), deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de 

Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo 

cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade a 

integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Nos termos do artigo 438, inciso II do Código 

de Processo Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito 

administrativo da parte autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, cópia de todo o procedimento administrativo que culminara 

com a negativa. Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a 

possibilidade do envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o 

caso, certificar o respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel 

do que consta em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos 

termos do artigo 438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 11.419/06. Cumpridas as providências 

determinadas, venham-me os autos conclusos para julgamento conforme 

o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpre 

consignar que o autor pleiteou a concessão de tutela antecipada de 

implantação do benefício em eventual sentença meritória favorável, 

momento em que ulteriormente sera analisada. Cumpra-se. Água Boa, 29 

de maio de 2018. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito em 

substituição I

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 116590 Nr: 6572-67.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Água Boa - M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L H A RIOS COMÉRCIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Água Boa/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) nos autos. Fica advertido o Sr. Advogado que o 

pagamento das diligências deverá ser efetuado obrigatoriamente através 

da Central de Pagamento de Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, 

conforme Provimento 07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no 

caso de impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido 

Sistema, em virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento 

no Sistema, deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à 

esta Secretaria, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a 

localização exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84892 Nr: 3730-56.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Leite da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreza Angélica D'Amico da 

Silva - OAB:22687.O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Certifico que, conforme noticiado pelo Senhor Perito, fica designado nos 

presentes autos o dia 30 de julho de 2018, a partir das 08:00hs(Brasilia), a 

realização da perícia, na Clinica do Hospital Vale do Araguaia, situado na 

Rua 16, nº 235, centro II, Água Boa MT, com o Dr Henrique Queiroz Correa 

Garchet.

Ficam as partes devidamente intimadas a comparacer no local, na data e 

horário acima designado, para a realização da pericia, devendo a parte 

autora estar munida de documentos pessoais e o resultado de seus 

ultimos exames realizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 89246 Nr: 3592-55.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Teresinha Rossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme noticiado pelo Senhor Perito, fica designado nos 

presentes autos o dia 30 de julho de 2018, a partir das 08:00hs(Brasilia), a 

realização da perícia, na Clinica do Hospital Vale do Araguaia, situado na 

Rua 16, nº 235, centro II, Água Boa MT, com o Dr Henrique Queiroz Correa 

Garchet.

Ficam as partes devidamente intimadas a comparacer no local, na data e 

horário acima designado, para a realização da pericia, devendo a parte 

autora estar munida de documentos pessoais e o resultado de seus 

ultimos exames realizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101764 Nr: 3249-88.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Francisco Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme noticiado pelo Senhor Perito, fica designado nos 

presentes autos o dia 30 de julho de 2018, a partir das 08:00hs(Brasilia), a 

realização da perícia, na Clinica do Hospital Vale do Araguaia, situado na 

Rua 16, nº 235, centro II, Água Boa MT, com o Dr Henrique Queiroz Correa 

Garchet.

Ficam as partes devidamente intimadas a comparacer no local, na data e 

horário acima designado, para a realização da pericia, devendo a parte 

autora estar munida de documentos pessoais e o resultado de seus 

ultimos exames realizados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 104478 Nr: 4958-61.2015.811.0021
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Batista Palmoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

Dpvat S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8184-A

 Certifico que, conforme noticiado pelo Senhor Perito, fica designado nos 

presentes autos o dia 30 de julho de 2018, a partir das 08:00hs(Brasilia), a 

realização da perícia, na Clinica do Hospital Vale do Araguaia, situado na 

Rua 16, nº 235, centro II, Água Boa MT, com o Dr Henrique Queiroz Correa 

Garchet.

Ficam as partes devidamente intimadas a comparacer no local, na data e 

horário acima designado, para a realização da pericia, devendo a parte 

autora estar munida de documentos pessoais e o resultado de seus 

ultimos exames realizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 112662 Nr: 4012-55.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Cristina Chiozzani da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme noticiado pelo Senhor Perito, fica designado nos 

presentes autos o dia 30 de julho de 2018, a partir das 08:00hs(Brasilia), a 

realização da perícia, na Clinica do Hospital Vale do Araguaia, situado na 

Rua 16, nº 235, centro II, Água Boa MT, com o Dr Henrique Queiroz Correa 

Garchet.

Ficam as partes devidamente intimadas a comparacer no local, na data e 

horário acima designado, para a realização da pericia, devendo a parte 

autora estar munida de documentos pessoais e o resultado de seus 

ultimos exames realizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 113554 Nr: 4467-20.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Eudes Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreza Angélica D'Amico da 

Silva - OAB:22687.O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Certifico que, conforme noticiado pelo Senhor Perito, fica designado nos 

presentes autos o dia 30 de julho de 2018, a partir das 08:00hs(Brasilia), a 

realização da perícia, na Clinica do Hospital Vale do Araguaia, situado na 

Rua 16, nº 235, centro II, Água Boa MT, com o Dr Henrique Queiroz Correa 

Garchet.

Ficam as partes devidamente intimadas a comparacer no local, na data e 

horário acima designado, para a realização da pericia, devendo a parte 

autora estar munida de documentos pessoais e o resultado de seus 

ultimos exames realizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 113782 Nr: 4606-69.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Milton de Alencar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

Dpvat S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Fernanda Cesar dos 

Santos - OAB:OAB/MT 19.916

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme noticiado pelo Senhor Perito, fica designado nos 

presentes autos o dia 30 de julho de 2018, a partir das 08:00hs(Brasilia), a 

realização da perícia, na Clinica do Hospital Vale do Araguaia, situado na 

Rua 16, nº 235, centro II, Água Boa MT, com o Dr Henrique Queiroz Correa 

Garchet.

Ficam as partes devidamente intimadas a comparacer no local, na data e 

horário acima designado, para a realização da pericia, devendo a parte 

autora estar munida de documentos pessoais e o resultado de seus 

ultimos exames realizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 115368 Nr: 5728-20.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonidas Neres Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme noticiado pelo Senhor Perito, fica designado nos 

presentes autos o dia 30 de julho de 2018, a partir das 08:00hs(Brasilia), a 

realização da perícia, na Clinica do Hospital Vale do Araguaia, situado na 

Rua 16, nº 235, centro II, Água Boa MT, com o Dr Henrique Queiroz Correa 

Garchet.

Ficam as partes devidamente intimadas a comparacer no local, na data e 

horário acima designado, para a realização da pericia, devendo a parte 

autora estar munida de documentos pessoais e o resultado de seus 

ultimos exames realizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 116562 Nr: 6546-69.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelma Soares da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme noticiado pelo Senhor Perito, fica designado nos 

presentes autos o dia 30 de julho de 2018, a partir das 08:00hs(Brasilia), a 

realização da perícia, na Clinica do Hospital Vale do Araguaia, situado na 

Rua 16, nº 235, centro II, Água Boa MT, com o Dr Henrique Queiroz Correa 

Garchet.

Ficam as partes devidamente intimadas a comparacer no local, na data e 

horário acima designado, para a realização da pericia, devendo a parte 

autora estar munida de documentos pessoais e o resultado de seus 

ultimos exames realizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 121148 Nr: 2953-95.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Bispo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme noticiado pelo Senhor Perito, fica designado nos 

presentes autos o dia 30 de julho de 2018, a partir das 08:00hs(Brasilia), a 

realização da perícia, na Clinica do Hospital Vale do Araguaia, situado na 

Rua 16, nº 235, centro II, Água Boa MT, com o Dr Henrique Queiroz Correa 

Garchet.

Ficam as partes devidamente intimadas a comparacer no local, na data e 

horário acima designado, para a realização da pericia, devendo a parte 

autora estar munida de documentos pessoais e o resultado de seus 

ultimos exames realizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy
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 Cod. Proc.: 85733 Nr: 245-14.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilda Martins Gonçalves, Josias Ribeiro Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Certifico que, conforme noticiado pelo Senhor Perito, fica designado nos 

presentes autos o dia 06 de agosto de 2018, a partir das 

08:00hs(Brasilia), a realização da perícia, na Clinica do Hospital Vale do 

Araguaia, situada na Rua 16, nº 235, centro II, Água Boa MT, com o Dr 

Henrique Queiroz Correa Garchet.

Ficam as partes devidamente intimadas a comparacer no local, na data e 

horário acima designado, para a realização da pericia, devendo a parte 

autora estar munida de documentos pessoais e o resultado de seus 

ultimos exames realizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 99488 Nr: 1950-76.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvair Bueno da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Larisse Alves Araujo - 

OAB:OAB/MT 14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme noticiado pelo Senhor Perito, fica designado nos 

presentes autos o dia 06 de agosto de 2018, a partir das 

08:00hs(Brasilia), a realização da perícia, na Clinica do Hospital Vale do 

Araguaia, situada na Rua 16, nº 235, centro II, Água Boa MT, com o Dr 

Henrique Queiroz Correa Garchet.

Ficam as partes devidamente intimadas a comparacer no local, na data e 

horário acima designado, para a realização da pericia, devendo a parte 

autora estar munida de documentos pessoais e o resultado de seus 

ultimos exames realizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 113775 Nr: 4600-62.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruth da Cruz Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amado José Ferreira Filho - 

OAB:OAB/MT 22.124-A, Dinalva Ribeiro de Sousa - OAB:OAB/MT 

22.255/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme noticiado pelo Senhor Perito, fica designado nos 

presentes autos o dia 06 de agosto de 2018, a partir das 

08:00hs(Brasilia), a realização da perícia, na Clinica do Hospital Vale do 

Araguaia, situada na Rua 16, nº 235, centro II, Água Boa MT, com o Dr 

Henrique Queiroz Correa Garchet.

Ficam as partes devidamente intimadas a comparacer no local, na data e 

horário acima designado, para a realização da pericia, devendo a parte 

autora estar munida de documentos pessoais e o resultado de seus 

ultimos exames realizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 114039 Nr: 4771-19.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Leite Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme noticiado pelo Senhor Perito, fica designado nos 

presentes autos o dia 06 de agosto de 2018, a partir das 

08:00hs(Brasilia), a realização da perícia, na Clinica do Hospital Vale do 

Araguaia, situada na Rua 16, nº 235, centro II, Água Boa MT, com o Dr 

Henrique Queiroz Correa Garchet.

Ficam as partes devidamente intimadas a comparacer no local, na data e 

horário acima designado, para a realização da pericia, devendo a parte 

autora estar munida de documentos pessoais e o resultado de seus 

ultimos exames realizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 114041 Nr: 4772-04.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ilda Queiroz Correia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme noticiado pelo Senhor Perito, fica designado nos 

presentes autos o dia 06 de agosto de 2018, a partir das 

08:00hs(Brasilia), a realização da perícia, na Clinica do Hospital Vale do 

Araguaia, situada na Rua 16, nº 235, centro II, Água Boa MT, com o Dr 

Henrique Queiroz Correa Garchet.

Ficam as partes devidamente intimadas a comparacer no local, na data e 

horário acima designado, para a realização da pericia, devendo a parte 

autora estar munida de documentos pessoais e o resultado de seus 

ultimos exames realizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 34251 Nr: 3262-63.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leocadia Harmester

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se o pagamento do principal e, após, venham-me os autos 

conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84302 Nr: 3141-64.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Pereira Bonifacio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Já estando comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores na conta informada às 

fls. 153.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 
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eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Certificado o pagamento, arquivem-se os autos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 109806 Nr: 2340-12.2016.811.0021

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane de Sousa Lima Silotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Andre Silotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Sousa Lima - 

OAB:26.101, Edna Fonseca de Bulhões - OAB:26568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O

 FINALIDADE 1: Intimação dos advogados de ambas as partes para, de 

acordo com os ditames do art 455 do Código do Processo Civil, os 

advogados devem intimar suas testemunhas para comparacerem à 

audiencia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 90555 Nr: 447-54.2014.811.0021

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Jucelino Zmijevski, Marizete Miranda 

Cunha, Liliana Urbano de Moraes Zmijevski de Aquino Rosas, Bruno 

Gomes Ferreira Zmijevski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Rodrigues dos 

Santos - OAB:OAB/SP 196.461, Jean Colin Talavera - OAB:OAB/SP 

230.741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Matzenbacher - 

OAB:14831/SC, Ronivaldo Silva Gomes Lima - OAB:OAB/PA 13.509

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.Intime-se as 

partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua 

titularidade.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 24213 Nr: 3521-29.2008.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Luiz Biserra de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.Intime-se as 

partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua 

titularidade.Intime-se e cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001206-93.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ABHO ODI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001206-93.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ABHO 

ODI XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 
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que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 
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mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000930-62.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

MODESTO PARAWABDZU WA ORINATSE Sentença Relatório Tratam-se 

os presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 
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pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 
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imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000434-33.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

PENHIWATSI O Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 511 de 962



se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000441-25.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PENHIWATSI O (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 512 de 962



Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000441-25.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

PENHIWATSI O Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 
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assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000442-10.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

PENHIWATSI O Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 
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presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 
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consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001352-37.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

GLAUCIA RENHOME PEWEWAME Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 
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tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 
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prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001354-07.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

GLAUCIA RENHOME PEWEWAME Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 
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de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 
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parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001302-11.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ALSILA 

WAUTOMOROWI XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes 

autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência 

de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos 

morais ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 
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o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 
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movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000880-36.2017.8.11.0021
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MARIA CONCEICAO MARTINS DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000880-36.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

CONCEICAO MARTINS DOS REIS Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 
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autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001244-08.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PERO O 

UTU O XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 
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variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 
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desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001494-41.2017.8.11.0021 REQUERENTE: GETULIO 

IOMOPIRE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 
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contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 
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a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001351-52.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

GLAUCIA RENHOME PEWEWAME Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 
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pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 
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provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001498-78.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

MARAEWARA XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes 

autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência 

de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos 

morais ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 
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contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 
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dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001530-83.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PETSI E O XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001530-83.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PETSI E 

O XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 
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usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001527-31.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PETSI E O XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001527-31.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PETSI E 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 532 de 962



O XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 
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do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001439-90.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DAIRA RO ODZAWE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SILVEIRA BELINTANI FILHO OAB - MG164977 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001439-90.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DAIRA 

RO ODZAWE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 
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única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 
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de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Processo Número: 1001305-63.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALSILA WAUTOMOROWI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA SOUZA LEITE OAB - MG0101856A (ADVOGADO)

ANDRE SOUZA GUIMARAES OAB - MG150552 (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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Referência: autos n.º 1001305-63.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ALSILA 

WAUTOMOROWI XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes 

autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência 

de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos 

morais ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 
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que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 
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por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001440-75.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DAIRA 

RO ODZAWE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 
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benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 
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parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001481-42.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

BENEDITA WAUTOMONHIDZA Sentença Relatório Tratam-se os presentes 

autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência 

de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos 

morais ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 
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plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Referência: autos n.º 1001445-97.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREBU RA Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 
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Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001356-74.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA RENHOME PEWEWAME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001356-74.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

GLAUCIA RENHOME PEWEWAME Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 
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consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 
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encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000996-42.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONI RECINARION (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000996-42.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ANTONI 

RECINARION Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 
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Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 
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qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001535-08.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PETSI E 

O XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 
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várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 
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resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001447-67.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREBU RA Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 
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pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 
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imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001243-23.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PERO O 

UTU O XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 
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usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001568-95.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AGRIMA PEDARATA O XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 552 de 962



 

Referência: autos n.º 1001568-95.2017.8.11.0021 REQUERENTE: AGRIMA 

PEDARATA O XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes 

autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência 

de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos 

morais ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 
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índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001483-12.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

BENEDITA WAUTOMONHIDZA Sentença Relatório Tratam-se os presentes 

autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência 

de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos 

morais ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 
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parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 
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a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000263-42.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

RETOMOWE XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 
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valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 
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extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000083-26.2018.8.11.0021 REQUERENTE: PERO 

RETSIAMO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 558 de 962



grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 
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e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000081-56.2018.8.11.0021
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SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)
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Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000081-56.2018.8.11.0021 REQUERENTE: PERO 

RETSIAMO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 
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de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000079-86.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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PERO RETSIAMO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SILVEIRA BELINTANI FILHO OAB - MG164977 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000079-86.2018.8.11.0021 REQUERENTE: PERO 

RETSIAMO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 
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a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000885-58.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IARA PEWIRIOW XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000885-58.2017.8.11.0021 REQUERENTE: IARA 

PEWIRIOW XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 
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quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 
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magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000893-35.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PEDZI 

TSO OMO XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 
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seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 
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mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000902-94.2017.8.11.0021 REQUERENTE: SUELI 

TSIHOTSE EWADZARI XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 
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firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 
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partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Processo Número: 1000903-79.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI TSIHOTSE EWADZARI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000903-79.2017.8.11.0021 REQUERENTE: SUELI 

TSIHOTSE EWADZARI XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica/inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e 

indenização por danos morais ajuizada em desfavor de instituição 

bancária. A ação em questão é idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos 

últimos meses na presente comarca pelo mesmo causídico (Samuell da 

Silva Ribeiro), sendo que as petições iniciais são cópias ipsis literis umas 

das outras. A narrativa de todas as ações tem o mesmo fundamento, qual 

seja a inexistência de válida relação jurídica entre o autor da ação e a 

instituição bancária, sendo variável somente o argumento: ora alega-se 

que a pessoa teria contraído o empréstimo sem saber de suas 

consequências (eis que seria idoso ou analfabeto) e ora alega-se que não 

teria ocorrido a contratação referida. Pela similaridade entre a narrativa 

vestibular, pelo contexto tanto temporal quanto territorial em que a ação foi 

proposta e pelo comportamento processual dos autores em todos os 

outros feitos onde já houvera saneamento processual, mister a solvência 

conjunta e igualitária de todas as ações. É o breve relatório do necessário. 

Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono 

que patrocina o presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos 

últimos meses, dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o 

mesmo declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida 

relação jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações 

tem como pressuposto a existência de um contrato bancário de 

empréstimo efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde 

as parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de 

pagamento de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação 

jurídica é a única variável entre todos os referidos feitos, pois em um 

conjunto de ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a 

contratação do empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência 

contratual somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 
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ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 
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do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001303-93.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALSILA WAUTOMOROWI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001303-93.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ALSILA 

WAUTOMOROWI XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes 

autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência 

de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos 

morais ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

mencionando exemplificadamente os autos n.º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 
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se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000932-32.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

UPTE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000932-32.2017.8.11.0021 REQUERENTE: UPTE 

XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 
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declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 
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probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000894-20.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MIGUEL 

RUPRE TSERIMRE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 
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empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 
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inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000863-97.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSERE UPA XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000863-97.2017.8.11.0021 REQUERENTE: TSERE 

UPA XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 
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tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 
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reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000870-89.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

MARIANO TSIZAPI Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 
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decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 
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que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000869-07.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANO TSIZAPI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000869-07.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

MARIANO TSIZAPI Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 
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de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000905-49.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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ANA REPUTSION XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000905-49.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ANA 

REPUTSION XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de 

débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 
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a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000933-17.2017.8.11.0021 REQUERENTE: UPTE 

XAVANTE Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 
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processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 
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Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000926-25.2017.8.11.0021 REQUERENTE: RAUL 

TSEREHOTEDI Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 
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alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 

firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 
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voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 

partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000923-70.2017.8.11.0021 REQUERENTE: RAUL 

TSEREHOTEDI Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica/inexistência de débito 

cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais 

ajuizada em desfavor de instituição bancária. A ação em questão é 

idêntica à inúmeras outras ajuizadas nos últimos meses na presente 

comarca pelo mesmo causídico (Samuell da Silva Ribeiro), sendo que as 

petições iniciais são cópias ipsis literis umas das outras. A narrativa de 

todas as ações tem o mesmo fundamento, qual seja a inexistência de 

válida relação jurídica entre o autor da ação e a instituição bancária, sendo 

variável somente o argumento: ora alega-se que a pessoa teria contraído 

o empréstimo sem saber de suas consequências (eis que seria idoso ou 

analfabeto) e ora alega-se que não teria ocorrido a contratação referida. 

Pela similaridade entre a narrativa vestibular, pelo contexto tanto temporal 

quanto territorial em que a ação foi proposta e pelo comportamento 

processual dos autores em todos os outros feitos onde já houvera 

saneamento processual, mister a solvência conjunta e igualitária de todas 

as ações. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação Como dantes já reverberado, o patrono que patrocina o 

presente feito ajuizara na comarca de Água Boa, nos últimos meses, 

dezenas (quiçá centenas) de ações cujo fundamento é o mesmo 

declinado no presente feito, qual seja a inexistência de válida relação 

jurídica entre o autor a uma instituição bancária. Todas as ações tem como 

pressuposto a existência de um contrato bancário de empréstimo 

efetivado entre o autor e a instituição bancária requerida, onde as 

parcelas de referido empréstimo são descontadas e folha de pagamento 

de benefício previdenciário. A alegação de validade da relação jurídica é a 

única variável entre todos os referidos feitos, pois em um conjunto de 

ações a alegação é de que não haveria – faticamente – a contratação do 

empréstimo, tendo o autor descoberto a referida existência contratual 

somente após verificar os descontos em folha de pagamento de 

benefícios previdenciários. Por outro lado, há ações em que a alegação é 

de que, por mais que tenha ocorrido a contratação, tal não seria 

juridicamente válida pois efetivada em prejuízo de pessoa idosa e/ou 

analfabeta, que não teria ciência das consequências de referida 

contratação. No entanto, como dito, pelas circunstâncias em que foram 

propostas as ações e considerando as intercorrências processuais 

ocorridas em inúmeras outras, cabível a solvência igualitária de todas elas. 

Inicialmente, mister consignar que em todas as referidas ações, fora 

possível verificar que não há qualquer novidade no empréstimo feito, ou 

seja, não há nenhuma ação em que o empréstimo tinha sido – de forma 

alegadamente ilegal – contraído há pouco período de tempo antes do 

ajuizamento da ação. Somente tal situação já leva à certa desconfiança da 

regularidade das discussões nas ações desta natureza, eis que 

dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, 

tendo de si descontados valores supostamente ilegais. Há situação, 

m e n c i o n a n d o  e x e m p l i f i c a d a m e n t e  o s  a u t o s  n . º 

1000076-34.2018.811.0021, em que o empréstimo fora contraído em 58 

(cinquenta e oito) parcelas, ou seja, em quase 05 (cinco) anos, estando 

todas – repita-se TODAS – adimplidas. Outra questão que chama a 

atenção é que, nas primeiras ações ajuizadas, houvera pedido de 

concessão de tutela de urgência, sendo esta negada pelo fato de que a 

parte autora não apresentara, na inicial, o extrato bancário da época em 

que o empréstimo fora contraído, para supostamente demonstrar que o 

valor do empréstimo não teria sido à ela disponibilizado. Após a negativa 

tutelar com tal argumento, cessaram-se os pleitos de tutela provisória. 

Porém, mesmo ciente de tal negativa, as vindouras ações continuaram a 

ser ajuizadas sem que houvesse, por parte do autor, a demonstração de 

que não lhe foram disponibilizados os valores do empréstimo em conta 

bancária. E mais: iniciada a fase de saneamento processual em várias de 

tais ações, foram as partes convidadas a manifestarem-se acerca dos 

pontos controvertidos e dinâmica processual, tendo os autores, em todas 

as ações que encontravam-se nesta fase, postulado pelo julgamento da 

lide independentemente da dilação probatória. E vamos além: houveram 

várias de tais ações em que a instituição bancária, em sua contestação, 

apresentara o contrato efetivado entre as partes, contendo ou a própria 
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firma do autor, ou sua digital assinada à rogo por testemunhas. 

Verifica-se, portanto, que as ações em questão não passam de uma 

aventura processual do advogado em questão que, tendo acesso à 

informações privilegiadas, procurara pífios argumentos jurídicos para 

ingressar com um sem número de ações oportunistas. A análise conjunta 

de tais ações permite concluir claramente que o advogado que as 

patrocina deteve, de forma que desconhecemos, acesso privilegiado a 

algum banco de dados público ou privado (provavelmente da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI ou algum de seus delegados, ou mesmo do 

próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) e com isso apurara 

àqueles que, na comarca de Água Boa (integrada também pelos 

Municípios de Nova Nazaré e Cocalinho), detinham empréstimos bancários 

com instituições financeiras cuja parcela era descontada em folha de 

benefícios e, com isso, contatou tais pessoas para o ajuizamento de um 

grande número de temerárias ações. E a conclusão assim derivada 

decorre não somente dos fatores já alinhavados, mas pelo fato de que 

todas as ações foram patrocinadas por um único advogado. Ora, por mais 

especialista que seja o causídico em questão, é pouco crível que todas as 

pessoas que tivessem, nos últimos anos, quaisquer empréstimos ilegais 

consignados em folha de benefícios previdenciários, resolvesse, de 

comum acordo, procurá-lo coincidentemente na mesma época, e 

contratá-lo para o patrocínio referido. Quanto ao mérito propriamente dito 

da demanda, mister o afastamento de ambas as específicas narrativas 

fundamentais da ação. No que se refere à alegação de que, por ser a 

pessoa indígena ou analfabeta, nulo seria o contrato de empréstimo, temos 

que tal alegação resolve-se pela simples aplicação do princípio de que 

ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (“nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans”). Nas ações onde há tal alegação, a parte não nega 

a existência do empréstimo e muito menos o fato e que o montante do 

empréstimo lhe fora disponibilizado. Vê-se, portanto, que a parte que 

agora alega a sua incapacidade para a efetivação do contrato usufruiu 

dos valores decorrentes do “ilegal” empréstimo efetivado. Pergunta-se: se 

o empréstimo não era legal, por qual razão a pessoa não devolveu os 

valores que constavam em sua conta ? Poder-se-ia alegar que, justamente 

por ser desconhecedor das consequências jurídicas de tal ato, não foram 

devolvidos os valores porque não tinha a parte a consciência de que tal 

decorrida de um ato supostamente nulo. Referida alegação não pode, 

muito menos, prosperar, eis que não se trata aqui de uma vantagem (o 

dinheiro do empréstimo) recebido de forma não usufruível, mas algo 

plenamente tangente, que a qualquer pessoa, por mais ignorante que o 

seja, seria certamente auferível. Ora, tal é o exemplo clássico da ausência 

de boa-fé pelo comportamento contraditório. No conceito de boa-fé 

objetiva, presente como norma programática em nosso Código Civil, 

ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que 

se denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na 

expressão latina, "venire contra factum proprium". Trata-se da 

circunstância de um sujeito de direito buscar favorecer-se em um 

processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que a 

precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, 

inadmissível. É o caso dos autos. Portanto, não pode querer a parte que já 

usufruíra, na inteireza, de sua parcela de contraprestação contratual, 

querer alegar uma questão pessoal – que somente à ela beneficia – para 

perquirir uma nulidade contratual em detrimento da outra parte. Ademais, 

se tal situação fosse aceita (o que aqui se conjectura por mera 

argumentação), nada obstaria que a própria instituição bancária ajuizasse, 

posteriormente, uma ação de cobrança contra o autor pelos valores à si 

disponibilizados, eis que as normas do direito pátrio vedam o 

enriquecimento ilícito. Após, na eventual procedência da ação, iniciar-se-ia 

uma ação executiva que, certamente, redundaria em penhora de parcela 

dos rendimentos beneficiários do autor. Outra demonstração do 

comportamento contraditório é a própria representação processual nos 

autos. Isso porque, como dito, vários dos autores são indígenas e 

analfabetos, razão pela qual pode-se claramente concluir pela sua 

integração parcial à comunhão nacional, nos termos do artigo 4º, inciso II 

da Lei n.º 6.001, de 19 de Dezembro de 1.973 (Estatuto do Índio). 

Justamente por tal suposta incapacidade, estão eles sujeitos ao regime 

tutelar insculpido no Capítulo II da legislação de regência citada, sendo que 

a tutela deles é exercida pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, cuja 

representatividade jurídica/judicial está sob a responsabilidade da 

Advocacia Geral da União (Procuradoria Federal Especializada junto à 

Fundação Nacional do Índio). Ora, se há legislação específica que trata da 

assistência jurídica/judicial ao silvícola, a própria procuração outorgada ao 

advogado privado, acaso fossemos considerar as nulidades alegadas no 

presente feito, seria também irregular. Reside aí outro comportamento 

contraditório: alegar nulidade de um contrato, sendo que a própria 

procuração outorgada ao advogado que sustenta judicialmente tal 

alegação não fora integrada por qualquer órgão Federal de assistência ao 

índio (artigo 8º da Lei nº 6.001/73). Ou seja, contraditório é o mínimo que 

se pode qualificar tal comportamento. Quanto à alegação de inexistência 

do empréstimo, referida alegação se resolve pela própria dinâmica 

probatória do feito, aplicando-se, para isso, as normativas principiológicas 

estampadas no Código de Defesa do Consumidor, mormente no que tange 

à impossibilidade, no caso presente, de inversão do ônus probatório. O 

instituto da inversão do ônus probatório, positivado por meio da lei n.º 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), nada mais é do que a estrita 

aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório. Pela 

referida teoria, a prova deve ser produzida por aquele sujeito processual 

que melhor detenha condições de fazê-lo, sob pena de, não 

desincumbindo-se de seu peso, ter contra si reputados como verdadeiros 

os argumentos alinhavados pela parte adversa. A teoria em questão 

encontrou uma perfeita guarida nas normas constitucionais que induziram 

a edição do Código de Defesa do Consumidor, posto que a própria carta 

magna prevê expressamente, em seu artigo 5º, inciso XXXII que: XXXII - o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Assim, 

quando da edição do código consumerista, inicialmente aduziu o legislador, 

em seu artigo 4º, inciso I que: Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo Reconhecida legalmente – o que de fato é de fácil constatação - 

a fragilidade do consumidor perante o que legalmente qualificou-se como 

fornecedor de bens ou serviços, restou ao órgão legiferante dotar aquele 

de mecanismos que possibilitassem a sua defesa em juízo. Um dos 

referidos mecanismos foi justamente o positivamento do instituto da 

inversão do ônus probatório, como corolário da teoria da distribuição 

dinâmica do ônus probatório. É que o legislador, ao reconhecer a 

vulnerabilidade do consumidor, nada mas fez do que confirmar que, na 

grande maioria dos casos, é somente a parte adversa – pelos meios tanto 

jurídicos quanto materiais que possuí – que detém possibilidade de 

produzir a prova atinente à lide que se discute, motivo pelo qual, declarada 

a inversão probatória ou reconhecida posteriormente, sucumbirá a parte 

que dela – a prova - não desvencilhou-se. No entanto, referido instituto 

não detém aplicabilidade automática e muito menos é cabível em toda e 

qualquer relação/demanda. Primeiramente, é necessário que se reconheça 

a hipossuficiência da parte e, posteriormente – e ao nosso ver de forma 

mais importante – é necessário perquirir se a parte cujo ônus contra ela 

voltar em razão da inversão da dinâmica probante tem a possibilidade de 

produzir a prova que se pretende. Acaso da segunda pergunta advenha 

resposta negativa, ater-se-ão as partes ao que dispõe, de forma clássica, 

o Código de Processo Civil em seu artigo 373, a saber: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso dos autos, máxime estejamos conscientes que a 

relação travada entre as partes detém nítido caráter consumerista - 

estando portanto sob a égide normativa do Código de Proteção e Defesa 

do Consumidor – não podemos olvidar que somente à parte autora caberia 

comprovar que eventualmente não teria tido à si disponibilizado o valor do 

empréstimo. Não se trata aqui de inversão do ônus probatório, posto que 

por mais que seja reconhecida a hipossuficiência da parte autora, é à ela 

extremamente mais fácil produzir referida prova, eis que, como já 

reverberado, bastaria a apresentação em juízo de um extrato bancário da 

época em que o empréstimo fora contraído, demonstrando que não foram 

disponibilizados os valores em conta pessoal do requerente. Porém, 

mesmo sendo possível a efetivação de tal modalidade probante, nada fora 

documentalmente produzido pelo requerido em sua inicial, mesmo já tendo, 

em outros feito patrocinados pelo mesmo advogado, sido negada a tutela 

provisória com tal argumento. Justamente por tal situação, e considerando 

que a prova documental em questão deveria acompanhar a inicial, também 

cabível a solvência de demandas que integram este conjunto litigioso ora 

resolvido antes de iniciada a fase de saneamento, mormente porque já 

estabilizada a ação com as argumentações e documentos de ambas as 
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partes. Por fim, e não menos importante, temos que ressaltar que ficara - 

num claro revérbero - consubstanciada a má-fé processual com o 

ajuizamento de tantas ações, numa mesma base territorial, num curto 

período de tempo, tendo como patrono o mesmo advogado. Tal conclusão 

deriva do fato de que há, claramente, a ilegal captação de clientes por 

parte do causídico em questão, por fatores já declinados no princípio do 

presente decisum. E, evidentemente, a má-fé tem consequências práticas. 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, a má-fé reflete inclusive na 

questão da gratuidade processual, eis que tal é um benefício deferido a 

quem não tem condições de arcar com as custas processuais, mas que 

não pode ser estendido àquele que utiliza do processo para fins escusos. 

Tal não é outra a disposição do artigo 100, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, que aduz que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a 

parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar 

e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. No caso das ações conjuntas tratadas 

na presente decisão, a consequência para a Administração Judiciária foi 

imensa, eis que o volume de ações simplesmente travou a pauta do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca, além 

de influenciar diretamente no trâmite das demais ações, eis que o tempo 

dispendido pelos servidores do Poder Judiciário com tais feitos foi enorme. 

Assim, já sendo demonstrada a má-fé processual, incabível a mantença 

do benefício da gratuidade judiciária, de forma que necessária a sua 

imediata revogação. Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pleito contido na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Consubstanciada a má-fé processual, revogo 

a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, 

CONDENO-O ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atribuído à causa. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 30 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-62.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR MENEGATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA FERNANDES MENEGATTI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/06/2018 Hora: 14:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000692-09.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RODRIGUES IAPPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

PHILIPS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/07/2018 Hora: 12:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-52.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/07/2018 Hora: 17:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-07.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE VENDRAMETO AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/07/2018 Hora: 12:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013295-68.2013.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MARIZA BECKER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL BECKER OAB - MT0014071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANYLLO SANTOS PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8013295-68.2013.8.11.0021 EXEQUENTE: JULIANA 

MARIZA BECKER Determinada a realização da penhora online via sistema 

BACENJUD, não foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando 

neste sentido o demonstrativo retro juntado. Sendo assim, intime-se a 

parte exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento. Havendo 

manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se. Água Boa, 21 de maio de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010121-17.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

YUCUMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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C.C. PAVIMENTADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MARTINS DE BITENCOURT OAB - RS0066048A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010121-17.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: YUCUMA 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP O legislador pátrio, ao tratar 

sobre a temática da penhora, especificou a ordem de bens do devedor 

que deve os longa manus judiciais seguirem ao efetuar a constrição. 

Assim, nos termos do que preconiza o artigo 835 do Código de Processo 

Civil, a penhora deverá observar, preferencialmente, a seguinte ordem: I - 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; 

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com 

cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em 

mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis 

em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas 

de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de 

empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos 

derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em 

garantia; XIII - outros direitos. Na mesma esteira, previu referido 

regramento de regência em seu artigo 854 caput, a possibilidade do juiz 

determinar a autoridade supervisora do sistema bancário - por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional - a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes 

em nome do executado, até àquele indicado na execução, isto como forma 

de possibilitar a penhora em dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

ato este dependente de expresso requerimento do exequente. Verifica-se 

portanto que o citado dispositivo legal nada mas fez do que criar um 

sistema para que a penhora siga, conforme já anteriormente previsto de 

forma positivada, a ordem legal de preferência, que tem em seu ápice o 

dinheiro. Para o efetivo cumprimento da determinação legislativa, o Banco 

Central do Brasil, na condição de autoridade supervisora do sistema 

bancário nacional, criou uma ferramenta eletrônica para atendimento ao 

Poder Judiciário nomeada de BACENJUD, pela qual, de forma eletrônica, é 

possível rastrear e bloquear valores e ativos em nome da pessoa cuja 

execução contra ela pesa. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

por meio da Corregedoria Geral de Justiça, já regulamentou o tema em 

questão, prevendo expressamente no item 2.19.1 da CNGCJ/MT que: Não 

havendo pagamento da dívida nos prazos do arts. 475-J e 652 do CPC, 

conforme a modalidade de execução, o Juiz, a requerimento do credor, 

requisitará do Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome do executado, determinando, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. 

Assim, diante de tais considerações, vemos que nenhum óbice há para a 

consecução da penhora da maneira como foi requisitada, motivo pelo qual 

o pleito merece deferimento. Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade 

e bloqueio de valores em nome da parte executada, no exato montante do 

débito atualizado, ação esta que deverá ser perfeita por meio do sistema 

informatizado BACENJUD. Requisitado o bloqueio, determino que 

permaneçam os autos no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 

da CNGCJ/MT. Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento. Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Água Boa, 21 de 

maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010141-37.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO GAMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010141-37.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: JOAO 

PAULO CARVALHO GAMA O legislador pátrio, ao tratar sobre a temática 

da penhora, especificou a ordem de bens do devedor que deve os longa 

manus judiciais seguirem ao efetuar a constrição. Assim, nos termos do 

que preconiza o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora deverá 

observar, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou 

em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida 

pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em 

mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - 

veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - 

semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades 

simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa 

devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos 

derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em 

garantia; XIII - outros direitos. Na mesma esteira, previu referido 

regramento de regência em seu artigo 854 caput, a possibilidade do juiz 

determinar a autoridade supervisora do sistema bancário - por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional - a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes 

em nome do executado, até àquele indicado na execução, isto como forma 

de possibilitar a penhora em dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

ato este dependente de expresso requerimento do exequente. Verifica-se 

portanto que o citado dispositivo legal nada mas fez do que criar um 

sistema para que a penhora siga, conforme já anteriormente previsto de 

forma positivada, a ordem legal de preferência, que tem em seu ápice o 

dinheiro. Para o efetivo cumprimento da determinação legislativa, o Banco 

Central do Brasil, na condição de autoridade supervisora do sistema 

bancário nacional, criou uma ferramenta eletrônica para atendimento ao 

Poder Judiciário nomeada de BACENJUD, pela qual, de forma eletrônica, é 

possível rastrear e bloquear valores e ativos em nome da pessoa cuja 

execução contra ela pesa. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

por meio da Corregedoria Geral de Justiça, já regulamentou o tema em 

questão, prevendo expressamente no item 2.19.1 da CNGCJ/MT que: Não 

havendo pagamento da dívida nos prazos do arts. 475-J e 652 do CPC, 

conforme a modalidade de execução, o Juiz, a requerimento do credor, 

requisitará do Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome do executado, determinando, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. 

Assim, diante de tais considerações, vemos que nenhum óbice há para a 

consecução da penhora da maneira como foi requisitada, motivo pelo qual 

o pleito merece deferimento. Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade 

e bloqueio de valores em nome da parte executada, no exato montante do 

débito atualizado, ação esta que deverá ser perfeita por meio do sistema 

informatizado BACENJUD. Requisitado o bloqueio, determino que 

permaneçam os autos no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 

da CNGCJ/MT. Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento. Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Água Boa, 21 de 

maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010121-17.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

YUCUMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C.C. PAVIMENTADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MARTINS DE BITENCOURT OAB - RS0066048A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010121-17.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: YUCUMA 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Determinada a realização da 

penhora online via sistema BACENJUD, não foi localizado nenhum valor 

para ser bloqueado, estando neste sentido o demonstrativo retro juntado. 

Sendo assim, intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 

05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

arquivamento. Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso 

de prazo, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Água Boa, 30 de maio de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010141-37.2016.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO GAMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010141-37.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: JOAO 

PAULO CARVALHO GAMA Determinada a realização da penhora online 

via sistema BACENJUD, o CPF/CNPJ informado não foi encaminhado às 

instituições financeiras por inexistência de relacionamentos, estando 

nesse sentido o demonstrativo em anexo. Nesse passo, intime-se a parte 

exequente a requerer o que entender de direito em termos de 

prosseguimento, consignando para cumprimento o prazo de 05 dias. 

Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se. Água Boa, 30 de maio de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 84425 Nr: 3797-48.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK VIEIRA UEHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Edgard da Cunha Bueno 

Filho - OAB:MT-13.604 A, PAULO EDUARDO PRADO - OAB:16940/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente do r. despacho: Intime-se a Exequente para 

informar o endereço correto do executado, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 27423 Nr: 1807-03.2009.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS VITOR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RUBENS BALDAN - 

OAB:13.478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 27423

Vistos.

Considerando a Portaria N. 629/2018-PRES, na data anteriormente 

designada para realização de audiência (27/06), será ponto facultativo no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, motivos pelos quais, 

redesigno a oralidade para o dia 22 de agosto de 2018, às 13h00min 

(horário oficial do Mato Grosso).

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 16 de maio de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 26951 Nr: 1350-68.2009.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FLÁVIO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO FLÁVIO DE CARVALHO (ESPÓLIO), 

ANTONIO JOSE DE MORAES, ABERIDES NOGUEIRA DE MORAES, 

LEOPOLDINA CARVALHO DE OLIVEIRA, ANA CARVALHO DE MORAES, 

UBALDINA CARVALHO NOGUEIRA, GIOVANA FERREIRA MAGALHÃES 

CARVALHO, MILTON DE CARVALHO, FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA 

CARVALHO, VANIA CARVALHO DE OLIVEIRA MELO, NORIVALDO 

ANTONIO DE MELO, MARIA CARVALHO CARDOSO, RONALDO JOSÉ 

CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6.491-B/MT, MARIA INEZ MECENAS DO CARMO - 

OAB:5.852-MT, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 Intimaçao dos advogados da audiência designada para o dia 24 de maio 

de 2016 às 15h00min(MT) que se realizará no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta comarca.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 70506 Nr: 903-36.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON MUNIR GATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL - AMERICA LATINA LOGÍSTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINAIR CRISTINA DE PAULA - 

OAB:, LAURA ARAUJO DA SILVA - OAB:15566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104

 Vistos.

1. CUMPRA-SE a decisão derradeira, providenciando e expedindo o 

necessário.

Alto Araguaia/MT, 22 de maio de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 64849 Nr: 1839-95.2015.811.0020

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA APARECIDA CÂNDIDA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar nos 

autos requerendo o que entender de direito.

Alto Araguaia - MT, 29 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 82520 Nr: 2692-36.2017.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAINHA AUTO PEÇAS LTDA, PAULO MÁRCIO DA 

SILVA RAINHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALVES DE OLIVEIRA, ALEX BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar nos 

autos requerendo o que entender de direito.

Alto Araguaia - MT, 29 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 76542 Nr: 4441-25.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MANZALE DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE MACEDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - 

OAB:16887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar nos 

autos requerendo o que entender de direito.

Alto Araguaia - MT, 29 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 70941 Nr: 1063-61.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA - HOTEL - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar nos 

autos requerendo o que entender de direito.

Alto Araguaia - MT, 29 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010165-68.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT11112/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 09/07/2018 de 2018 , às 9:30 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 29 de maio de 2018. OLIZELMA DAVID DE SOUZA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO 

ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010188-14.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VERONIL DOS REIS MEDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 09/07/2018 de 2018 , às 9:40 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 30 de maio de 2018. OLIZELMA DAVID DE SOUZA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO 

ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-53.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NASCENTE DO ARAGUAIA ARMAZENS GERAIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MUSA GONCALVES OAB - MT17747/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 09/07/2018, às 10:00horas (MT). ALTO ARAGUAIA, 

30 de maio de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA RODRIGUES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 

34811811

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA

 O Doutor JOÃO FILHO DE ALMEIDA PORTELA, MMº. Juiz de Direito e 

Diretor do Foro em Substituição Legal da Comarca de Barra do Bugres - 

MT, no uso de suas atribuições legais etc.

 Considerando a quantidade reduzida de servidores na Comarca;

 Considerando a quantidade de processos em trâmite na 1ª Vara de Barra 

do Bugres;

 Considerando a solicitação do Magistrado titular da referida unidade 

judiciária;

 RESOLVE:

 REVOGAR a Portaria nº 16/2007, datada de 16 de maio de 2007, que 

designou a servidora ANGELA LOPES DA SILVA, agente de serviço, 

matrícula 2310, para exercer o cargo junto ao Juizado Especial Cível e 

Criminal de Barra do Bugres – MT .

 LOTAR a servidora ANGELA LOPES DA SILVA, auxiliar judiciário, 

matricula 2310, junto à 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres – MT, a 

pedido do Magistrado titular.

 P. R. Cumpra-se remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
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 Barra do Bugres-MT, 29 de maio de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134409 Nr: 1186-27.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15497/8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-B

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer com Pedido de 

Antecipação de Tutela movida por MAURO DA SILVA LEITE, qualificada na 

inicial, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Às fls. 76, o autor informa que a ENERGISA novamente 

efetuou o corte de sua energia elétrica, tendo em vista que não pagou a 

fatura de energia elétrica de custo elevado, em virtude de leitura de média 

mensal.É o breve relato.Decido.(...)No caso vertente, entendo estar 

preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de 

urgência.Portanto, dada à essencialidade dos serviços e caráter, até aqui, 

questionável do débito, DEFIRO a antecipação de tutela.DETERMINO que a 

requerida providencie o restabelecimento do fornecimento de energia 

elétrica para o requerente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir 

da intimação, devendo se ABTER de realizar novo corte enquanto não 

julgado o mérito da presente ação. Para o caso de desatendimento da 

ordem no prazo determinado, fixo, desde já, multa de R$ 300,00 (trezentos 

reais) por dia de descumprimento limitado ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Barra do Bugres - 

MT, 30 de maio de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132800 Nr: 143-55.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para efetuar o complemento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça no valor de R$ 3.000,00 (tres mil reais) a ser depositado 

no sistema do TJMT. Referente ao presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 122758 Nr: 2469-22.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CLARO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Previdenciária intentada por ANTONIO CARLOS DA 

CRUZ em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Às folhas 93/97, compareceu a requerida renunciando a prazo recursal, 

bem como apresentando os cálculos dos valores de parcelas em atraso, 

pugnando pela intimação da autora, e em havendo concordância, pela 

homologação.

Às folhas 98, compareceu a autora manifestando concordância com os 

cálculos de folhas 92/94, pugnando pela homologação e posterior 

expedição dos RPV’s.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO por 

sentença para que produza os seus respectivos efeitos jurídicos os 

cálculos referente ao valor exequendo, apresentados à p. 92/94, e 

EXTINGO O PROCESSO, nos termos dos artigos 487, inciso III, “b” do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de p. 

93v, para expedição do Precatório/RPV.

Após o cumprimento integral da presente sentença ARQUIVE-SE, 

procedendo com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 30 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 35021 Nr: 1474-24.2008.811.0008

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE NOVAES LUCIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21.079/0-MT, DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA DO BUGRES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de folhas 60, assim, dê-se vista dos autos ao advogado 

para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, decorrido o prazo e nada mais requerido, retorne os autos ao 

arquivo.

 Às providencias.

 Barra do Bugres/MT, 30 de maio de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54637 Nr: 842-56.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZINHA PASCOTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por MARIA TEREZINHA 

PACOTO DE SOUZA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução à p. 121, determinou-se a intimação do executado 

para, querendo, impugnar a execução.

À p. 122v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de p. 120.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO por 

sentença para que produza os seus respectivos efeitos jurídicos os 

cálculos referente ao valor exequendo, apresentados à p. 120, e EXTINGO 

O PROCESSO, nos termos dos artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no 

artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 
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CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de p. 

120, para expedição do Precatório/RPV.

Após o cumprimento integral da presente sentença ARQUIVE-SE, 

procedendo com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 30 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44174 Nr: 400-61.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOARES ASNAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Pires Ortega - 

OAB:14.075-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentado por Maria Soares Asnal 

em face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados 

nos autos.

Recebida a execução à p. 119, determinou-se a intimação do executado 

para, querendo, impugnar a execução.

À p. 120v compareceu o executado dizendo concordar com os cálculos.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referentes ao valor exequendo, 

apresentados à p. 116, e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos dos artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, 

II, ambos do CPC .

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal (CPC, artigo 910, § 1º e art. 100, § 

1º e § 2º, da CF), observando-se o item 2.12.2, e seguintes, da CNGC.

Após o cumprimento integral da presente sentença, ARQUIVE-SE, 

procedendo com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 29 de Maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27915 Nr: 731-48.2007.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CLEMENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - DD. PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT - 

2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ TARGINO, 

para devolução dos autos nº 731-48.2007.811.0008, Protocolo 27915, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135089 Nr: 1617-61.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MARIA GIMENES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GREGORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 05 de Julho de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137359 Nr: 3008-51.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO NERES DE MATOS FILHO, LLDSNDM, 

LLDSNDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA LEANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 05 de Julho de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 115392 Nr: 4985-49.2016.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HVBADS, AZITA MATILDES BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABMAEL ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 05 de Julho de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 119614 Nr: 564-79.2017.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRSDO, RAYANE BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANOR CHELDISSON NONATO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 30 de Agosto de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 594 de 962



Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53796 Nr: 4530-60.2011.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÃO-ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA MOV. RADIO DO 

VALE DO RIO BUGRES/MT, ADÃO DE GOES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LAURA C. COSTA DIAS 

- OAB:1707.682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO BUGRES - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE 1ª. e 2ª. PRAÇAS

 AUTOS N.º 4530-60.2011.811.0008 – CÓDIGO53796

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÃO-ANATEL

EXECUTADO(A, S): ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA MOV. RADIO DO VALE 

DO RIO BUGRES/MT e ADÃO DE GOES ALVES

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/01/2012

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.822,38 (dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e 

trinta e oito centavos.

PRIMEIRA PRAÇA: Dia 21/09/2018, às 14:00 horas.

SEGUNDA PRAÇA: Dia 26/10/2018, às 14:00 horas.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio do Fórum desta Comarca, 

sito na Praça Eliazário Arantes Joani de Souza, 1030 - Bairro: Centro - 

Cidade: Barra do Bugres-MT Cep:78390000 - Fone: (065) 3361-1261.

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 01 (UM) equipamento de transmissão de 

sinais FM/AM, reportagem externa 450MHz - 15W em UFH - homologado 

pela Anatel, composto de transmissor + receptor . 02 (duas) antenas + 15 

metros de cabo Coaxial RGC 213 + Conectores, todos os itens 

encaixotados e depositados em espaço interno da Executada. Após a 

penhora, procedeu-se ao depósito dos bens penhorados em mãos do 

depositário/executado ADÃO DE GOES ALVES, localizável na Rua 

Ti9mbiras (RÁDIO VALE DO RIO BUGRES).

LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(NS): RUA TIMBIRAS - RÁDIO 

VALE DO RIO BUGRES, BARRA DO BUGRES-MT.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 3.824,00 (três mil, oitocentos e vinte 

e quatro reais).

DECISÃO:” Vistos... 1. Defiro o pedido de fls. 47. Determino que o Sr. 

Gestor Judiciário designe data para realização de hasta pública, 

expedindo-se edital e mandado, consignando que deverá constar nos 

aludidos documentos que não havendo expediente nas datas designadas, 

a hasta pública será realizada no primeiro dia útil subsequente. 2. 

Proceda-se à publicação do Edital em estrita observância aos ditames do 

artigo 886 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. 3. Da alienação, 

intimem-se, com antecedência mínima de 05 dias, as pessoas 

mencionadas no art. 889 do NCPC, conforme o caso. 4. Expeça-se o 

necessário. 5. Cumpra-se.”

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(ns) poderá(ão) ser 

arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. Não havendo licitantes 

ou oferta nessas condições na primeira data, na segunda data o(s) 

bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) pelo maior lanço, 

independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de preço 

vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: Caso o(s) executado(a, s) e/ou seu(s) respectivo(s) 

cônjuge(s) não seja(m) encontrado(a,s) para intimação pessoal, ficam 

intimados do ato através do presente edital.

Eu, Marilda Pereira Pedroso - Analista Judiciária - Mat. 7526, digitei.

 Barra do Bugres - MT, 30 de maio de 2018.

Edmilson Parreira Polegati

Escrivã(o) Judicial

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 137213 Nr: 2918-43.2018.811.0008

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUE ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:20466/O/MT

 Se o indiciado é juridicamente pobre, é inexigível a fiança .Na linha da 

teoria dos poderes implícitos, se é dado ao Estado Juiz isentar a fiança, 

com igual razão possível fixá-la aquém do mínimo legal já estabelecido no 

presente feito, de modo que fixa-se a fiança no patamar de R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais).Intime-se pela via mais célere para 

recolhimento, tudo certificando nos autos e, RECOLHIDA A FIANÇA, 

expeça-se alvará de soltura observando as seguintes determinações:(a) 

compromisso de comparecimento a todos os atos do processo; (b) não 

ausentar-se da Comarca sem prévia ciência deste juízo; (c) não praticar 

infração penal; (d) proibição de acesso ou frequência a bares, boates 

para evitar o risco de novas infrações; (e) manter o endereço atualizado, 

sob pena do processo seguir sem sua presença, se no caso de mudança 

de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo, nos termo do art. 

367 do CPP; (f) comparecer mensalmente em Juízo, além de cumprir as 

demais cautelares diversas da prisão, sob pena de sobrevir decreto de 

preventiva.Recolhido o respectivo valor, expeça-se alvará de soltura, 

levando a efeito se por outro motivo não estiver preso.Conste do alvará as 

medidas cautelares fixadas com a advertência de que o descumprimento 

pode ensejar nova segregação cautelar.Feitas as necessárias anotações 

e comunicações, arquivem-se.SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO 

MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 125005 Nr: 3726-82.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUTIERREZ BORGES FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599

 caso em que o recuperando apenas alega ser imprescindível aos 

cuidados do filho menor, hoje com 09 anos de idade, conforme certidão 

.257/2016, onde passou a se prevê a formulação e implementação de 

políticas públicas voltadas para as crianças que estão na “primeira 

infância”.Aliás, não se aplica ao caso concreto o precedente - HC 

143.641/STF - porque se trata de crime cometido mediante violência e 

grave ameaça, conforme guia de execução penal de fl. 05 – art. 121, §2°, I 

e IV do CPB, com implicações da Lei 8.072/90.Diante de todo o exposto, o 

pedido de prisão domiciliar vai INDEFERIDO porque não demonstrada 

qualquer excepcionalidade no cumprimento da pena em regime 

fechado.III-De outro norte, DECLARA-SE a remição de 04 (quatro) dias a 

serem descontados da pena do recuperando pela participação da “Oficina 

de Leitura” (fls. 105/111), referente ao Projeto elaborado por este Juízo 

(Portaria 001/2016).Demais disso, extrai-se da planilha dos dias 

trabalhados referentes ao mês de março 2018 (fl. 112) que o recuperando 

trabalhou 19 (dezenove) dias - (remição de 6,333 dias).Nesse viés, 

considerando que o cálculo se dará à razão de um dia de pena para cada 

03 (três) dias trabalhados, nos termos do art. 66, III, “c” c/c art. 126, § 1°, I 

e II, ambos da Lei 7210/84, DECLARA-SE a remição de 06 (seis) dias.Com 

efeito, a soma de ambas as remições é de 10 (dez) dias.Homologa-se o 

cálculo que ora se junta para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem 

prejuízo de futura reanalise em caso de impugnação das 

partes.Aguarde-se o implemento do prazo para eventual concessão de 

benefício ou sua postulação.Intimem-se MPE e Defesa.Barra do 

Bugres/MT, 29 de maio de 2018.João Filho de Almeida Portela Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 132209 Nr: 7809-44.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WEMERSON DA SILVA, WALLYSON 

JOSE SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19358

 Intimação do Douto Advogado Lourival Cruz Dias para que se manifeste 

acerca da fase do art. 422 do CPP.

Daniel de Oliveira Antoniassi - 34782

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000837-41.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VANDELEI PIMENTEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 30 de maio de 2018. Senhor(a) VANDELEI 

AMENTEL DA SILVA, residente e domiciliado na Rua Jaracatia, Nº: S/N, 

Bairro: Alvorecer, Barra do Bugres - MT. A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 26/06/2018 

Hora: 15:40, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000837-41.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: VANDELEI PIMENTEL DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A Parte Ré: VIVO S/A - TELEFONICA BRASIL S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000485-83.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA BRAGIAO NODARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT0017982A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 

r.decisão ID do documento: 13340120 .“ Intime-se a executada SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, na pessoa do seu responsável 

legal, para que no prazo de quinze (15) dias efetue o pagamento da dívida 

no valor R$ 3.914,90, conforme planilha apresentada no Id. 13017940, 

devendo ser corrigidos até a data do pagamento, sob pena de não o 

fazendo ser acrescido de multa no percentual de dez por cento (artigo. 

523, § 1º, do CPC). O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora 

Judiciária. Mat:3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-47.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

PIM & PIM LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON OLIVEIRA SOBRINHO OAB - MT0011083A (ADVOGADO)

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANUSIA MONTEIRO SERTAO SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 13456504. "Nos termos 

do Provimento nº 55/2007/CGJ e da Legislação vigente, tendo em vista que 

a parte Reclamada apresentou a contestação no prazo legal, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte Reclamante para impugnar 

a contestação (ID do documento: 13454727), no prazo de 5 (cinco) dias". 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo 

Roberto Martins da Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000837-41.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VANDELEI PIMENTEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA / MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Representante Legal de: VIVO S/A - TELEFONICA 

BRASIL S/A, Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n.º 1376, CEP – 

04571-936 – Cidade Monções – São Paulo – SP. Dados do processo: 

Processo: 1000837-41.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: VANDELEI PIMENTEL DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 26/06/2018 Hora: 15:40 (MT) 

no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Barra do Bugres - MT, 30 de maio de 2018 Atenciosamente, MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis
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Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 027/2018/DF

Pedro Davi Benetti, Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Campo 

Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais e na forma da Lei...

CONSIDERANDO a greve geral dos caminhoneiros, de proporção nacional, 

amplamente divulgada pela mídia;

CONSIDERANDO os transtornos causados no transporte em razão da 

escassez de combustíveis;

CONSIDERANDO a recomendação contida no item 6, da decisão proferida 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no 

expediente n.º 0048829-05.2018.811.0000 " ... aos Senhores Juízes 

Diretores do Foro das Comarcas do Estado de Mato Grosso que, diante da 

situação concreta experimentada por cada Comarca, adotem as 

providências necessárias à preservação dos direitos dos usuários do 

sistema da Justiça, cabendo aos mesmos deliberarem sobre eventual 

suspensão dos prazos processuais, desde que mantido o regular 

expediente forense, o que deverá ser comunicado à Presidência e à 

Corregedoria-Geral da Justiça" ;

CONSIDERANDO o ofício n.º 2018, datado de 29/05/2018 oriundo da OAB - 

24ª Subseção da OAB de Campo Novo do Parecis/MT, requerendo a 

suspensão dos prazos processuais e audiências na presente Comarca, 

diante dos recentes acontecimentos relacionados aos bloqueios de 

estradas e vias de acesso às diversas cidades de Mato Grosso, o que 

desencadeou o desabastecimento nos postos de combustíveis, 

dificultando a locomoção de advogados e jurisdicionados.

CONSIDERANDO, sempre, o interesse maior dos jurisdicionados.

CONSIDERANDO que eventual prejuízo provocado pelo movimento 

paredista em relação à prática de atos processuais, como audiências, 

poderá ser alegado e provado caso a caso, diretamente ao Juízo do 

respectivo feito,

RESOLVE:

Art. 1º. SUSPENDER todos os prazos processuais, nos processos físicos 

e eletrônicos, nos dias 29 e 30 de maio de 2018 (terça e quarta feira), com 

exceção dos feitos que, pela lei, não são suspensos durante as férias e 

recesso forense.

Art. 2º. No caso das audiências serão verificados caso a caso conforme 

requerimento das partes.

Art. 3º. MANTER o regular expediente forense, como já determinado no 

expediente n. 0048829-05.2018 assinado pelo digníssimo Presidente do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Art. 4º. PRORROGAR os prazos processuais que se iniciam ou se 

encerram na aludida data para o primeiro dia útil subsequente 

(04.06.2018), com exceção dos feitos que, pela lei, não são suspensos 

durante as férias e recesso forense.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Corregedoria 

Geral da Justiça e à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Campo Novo do Parecis/MT, 29 de maio de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI- Juiz de Direito Diretor do Foro

Edital

EDITAL Nº 11/2018-DF - TORNAR PÚBLICO o Gabarito Preliminar da prova 

realizada no dia 26 de maio de 2018, em conformidade com o Edital n. 

014/2012/GSCP, de 16.05.2012, disponibilizado no Diário de Justiça 

Eletrônico - MT n. 8.813, em 17.05.2012, bem como da pontuação obtida 

pelos candidatos.

* O Edital n° 11/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

EDITAL N.º 12/2018-DF

O(A) Doutor(a) PEDRO DAVI BENETTI, Juiz(a) de Direito e Diretor(a) do 

Foro da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, no uso de suas 

atribuições.

CONSIDERANDO que a Vice-Diretoria Geral do Egrégio Tribunal de Justiça, 

com fundamento no artigo 1º, inciso II, ‘f", da Instrução Normativa 

02/2017-PRES, autorizou, em 17.05.2018, que esta Comarca proceda a 

abertura de processo seletivo para recrutamento de estágio Nível Médio.

Torna público a abertura do Processo Seletivo para recrutamento de 

Estagiários de Nível Médio para a Comarca de Campo Novo do Parecis-MT.

 O processo seletivo e demais procedimentos serão regidos de acordo 

com o Edital n.º 014/2012/GSCP, de 16.5.2012, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico – MT n.º 8.813, em 17.5.2012.

As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas exclusivamente 

na Central de Administração do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis/MT, situado na Av. Rio Grande do Sul, 731-NE, Centro/MT, no 

período compreendido no período de 05 a 29.06.2018, no horário das 13h 

às 19h.

As vagas são para cadastro reserva, serão preenchidas conforme o 

quantitativo a ser informado pela Divisão de Estágio Curricular do 

Departamento de Recurso Humanos do Tribunal de Justiça.

 Os interessados deverão verificar os demais regulamentos do processo 

seletivo no Edital n.º 014/2012/GSCP. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital.

Campo Novo do Parecis, 29 de maio de 2018

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 177 Nr: 59-89.1999.811.0050

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS JOSÉ QUITES, NADIMI SALIM 

QUITES, JOÃO DUVA, CAMILE KATRI, PAULINE KATRI, MARIA SILVIA 

CARDOSO DUVA, REGINA DE MOURA COUTINHO DUVA, STELLA KATRI 

FIDELHOLC, MILTON FIDELHOLC, NISSIM KATRI, REBECA EVA CHAIO DE 

KATRI, JACK KATRI, RENATA LEVITES KATRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR MASANOBU UTIDA, NEY HIDEKI 

UTIDA, SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, MARIA REGINA RIVALTA 

E SILVA, NILO TOZZO, CLEMENTINA MARIA TOZZO, AUMIR FERMINO 

TOZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOSÉ PELLOSO - 

OAB:86.372/SP, CLEISE CLEMENTI - OAB:197.042/SP, EVANDRO 

CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5367, 

JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706, PEDRO EVANGELISTA DE 

ÁVILA - OAB:1823-B, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - OAB:11674-B, 

VANESSA PELEGRINI - OAB:10059 MT

 DESPACHO

Vistos EM PLANO DE TRABALHO.

1. Por motivo de readequação de agenda, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11 / 09 /2018, às 14h:00min.

2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 87041 Nr: 191-19.2017.811.0050

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 87041

DESPACHO

Vistos EM PLANO DE TRABALHO.

1. Intime-se o patrono do autor para juntar aos autos a procuração 

outorgada pela requerida, conferindo-lhe poderes para representação
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processual, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Decorrido o prazo sem a devida providência, INTIME-SE a requerida 

pessoalmente para se manifestar acerca do acordo de fls.53/56 em 05 

(cinco) dias, uma vez que não há nos autos sequer a comprovação da 

sua citação.

3. Após, façam os autos conclusos.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 18270 Nr: 2009-26.2005.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETICAMP RETIFICA DE MOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2.619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7300-B

 Código nº18270

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Manifesta-se o exequente pela consulta via RENAJUD acerca da 

existência de veículos de propriedade da parte adversa.

2. Ocorre que o Sistema RENAJUD permite somente a realização bloqueio 

no cadastro dos veículos em nome do proprietário, não servindo para a 

realização de penhora, pois tratando-se de bens móveis a penhora deve 

ser concreta, devendo o credor indicar o local em que se encontra o bem.

3. Ademais, o poder judiciário não é órgão consultivo à disposição da 

parte, devendo o interessado diligenciar em busca de bens e endereço a 

fim de dar prosseguimento à demanda, sendo as vias à disposição do 

judiciário medidas a serem adotadas em casos excepcionais.

4. Sendo assim, INDEFIRO o acesso ao RENAJUD, pois o exequente não 

indicou a localização do veículos/bens e nem mesmo se há veículos/bens 

em nome do executado.

 5. INTIME-SE o exequente para dar prosseguimento ao feito, adotando as 

medidas que lhe forem cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

suspensão na forma do art.921, III do CPC e arquivamento dos autos.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 19154 Nr: 2894-40.2005.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7300-B

 Código nº 19154

DESPACHO

Vistos, etc.,

1. Cumpra-se integralmente a decisão de fl.108, uma vez que ausente 

planilha de atualização do débito.

2. Após, façam os autos conclusos.

3. Cumpra-se expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 40168 Nr: 423-07.2012.811.0050

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA LUZINETE FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 40168

SENTENÇA

Vistos EM PLANO DE TRABALHO.

1. Verificada a irregularidade de representação da parte autora, o feito foi 

suspenso, tendo sido determinado a intimação do requerente para sanar o 

vício, no prazo de 30 (trinta) dias (fl.144), nos termos do artigo 76 do CPC.

2. A parte autora foi intimada a regularizar sua representação (fl. 147), 

mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência (fl.148).

3. Em consequência, com fundamento nos artigos 76, inciso I e 485, IV do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito sem resolução de 

mérito.

 4. P. I.C.

5. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 23237 Nr: 3511-63.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOELCY ENGEL, ANA MARIA 

RITZMANN, NILTON JOSE RITZMANN, GRACIANE QUADROS RITZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 23237

DECISÃO

Vistos, etc.

1. Trata-se de pedido de reserva de honorários sucumbenciais devidos ao 

patrono substituído.

2. Analisando os autos, verifico que o contrato de prestação de serviços 

existente entre o peticionante de fls.123/133 e o exequente foi extinto 

unilateralmente pelo credor.

3. Dessa forma, conforme entendimento do Tribunal deste Estado, os 

honorários firmados em processo de execução pertencem ao advogado 

que ingressou com a ação.

4. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO DE EXECUÇÃO – ADVOGADO 

SUBSTITUIDO – REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO- INTERESSE E 

LEGITIMIDADE DE PRETENDER VERBA HONORÁRIA – VALOR ARBITRADO 

NA INICIAL – SUBSTITUIÇÃO POSTERIOR – ACORDO FEITO PELO 

ADVOGADO SUBSTITUTO – DIREITO A HONORÁRIOS JÁ FIXADOS NA 

INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tem o advogado 

destituído unilateralmente pelo cliente, interesse e legitimidade para, 

constatando que o credor, após contratar novo patrono, faz acordo com o 

devedor, sem fazer menção à verba honorária, buscar, em grau recursal, 

dentro dos próprios autos, égide da economia processual, o pagamento 

dos honorários já arbitrados em seu favor. 2. Não é caso de anular o 

acordo, direito que não possui o advogado destituído e sim e tão somente 

questionar a respeito dos honorários que lhes pertencem e que foram 

‘esquecidos’ pelo credor quando da efetivação de acordo com o devedor 

no processo de execução. 3. No processo de execução, os honorários 

arbitrados inicialmente em caso de pronto pagamento ou não, pertencem 

ao advogado que distribuiu a ação. Não havendo contrariedade deste por 

parte do devedor, não podendo o credor dele dispor por pertencer 

unicamente ao advogado, feito acordo, não atribuindo neste o valor já 

arbitrado, deve o credor responder integralmente pelos honorários, já que, 

a rigor do § 3º, do artigo 24, da Lei 8.906/94. 4. Se para receber seus 

honorários, o advogado teve que ingressar com recurso de apelação, de 

rigor, na aplicação extensiva do § 11, do artigo 85, do CPC, faz jus a 

sucumbência recursal pelos serviços desenvolvidos após a extinção da 

execução pelo juiz de piso. O fato de ser advogado em causa própria, não 

exime a responsabilidade já que o relevante é a aplicação da regra de 

sucumbência. (Processo: 0002420-74.2011.8.11.0045. SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 105508/2017 – CLASSE 

CNJ – 198. COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE. APELANTE: RENATO 

FELICIANO DE DEUS NERY. APELADO: BANCO BRADESCO S. A. Número 

do Protocolo: 105508/2017. Data de Julgamento: 22-11-2017. Relator: DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

5. Dessa forma, razão assiste ao causídico destituído, uma vez que 

responsável pela propositura da ação, bem como regular processamento 

desde o protocolo da ação em 2006 até o encerramento do contrato.

6. Dito isso, DETERMINO a reserva dos honorários sucumbenciais ao Dr. 
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Luiz Mariano Bridi, nos termos fixados na decisão de fl.21.

7. Intimem-se.

8. Oportunamente, CHAMO O FEITO A ORDEM para tornar nula a decisão 

de fl.134, uma vez que o pedido de fls.119/120 foi apreciado à fl.121.

9. Assim, CERTIFIQUE-SE acerca do decurso de prazo de suspensão do 

feito, INTIME-SE o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) 

dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

10. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o exequente 

pessoalmente para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento 

ao feito adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do 

CPC.

11. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

12. Após, façam os autos conclusos.

13. Intime-se.

14. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 23237 Nr: 3511-63.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOELCY ENGEL, ANA MARIA 

RITZMANN, NILTON JOSE RITZMANN, GRACIANE QUADROS RITZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...6. Dito isso, DETERMINO a reserva dos honorários sucumbenciais ao Dr. 

Luiz Mariano Bridi, nos termos fixados na decisão de fl.21.

7. Intimem-se.

8. Oportunamente, CHAMO O FEITO A ORDEM para tornar nula a decisão 

de fl.134, uma vez que o pedido de fls.119/120 foi apreciado à fl.121.

9. Assim, CERTIFIQUE-SE acerca do decurso de prazo de suspensão do 

feito, INTIME-SE o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) 

dias adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

10. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o exequente 

pessoalmente para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento 

ao feito adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do 

CPC.

11. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

12. Após, façam os autos conclusos.

13. Intime-se.

14. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33539 Nr: 303-32.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÉLIX HENRIQUE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FÉLIX HENRIQUE DE OLIVEIRA, Cpf: 

29805341100, Rg: 367.517, Filiação: João Henrique de Oliveira e Ana 

Maria de Oliveira, data de nascimento: 24/12/1960, brasileiro(a), 

casado(a), mecânico, Telefone 3382 1224. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE APELADA PARA APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES FACE O RECURSO DE APELAÇÃO ACOSTADO AOS 

AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos.Interposto o recurso de apelação, intime-se a 

parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias.Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo1009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 15 de maio de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 40228 Nr: 483-77.2012.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON SOARES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DENILSON SOARES RIBEIRO, Cpf: 

00414043197, Rg: 15533158, Filiação: Nelson Ribeiro e Maria Soares 

Ribeiro, data de nascimento: 08/09/1982, brasileiro(a), natural de 

Caceres-MT, solteiro(a), Telefone 65 9925 4781. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes 

na forma e condições pactuadas no termo de f. 56-59, para que produza 

os seus efeitos legais e jurídicos.Com efeito, JULGO EXTINTO o presente 

feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, 

do CPC. Proceda-se às baixas de eventuais restrições judiciais 

provenientes desta ação.Custas judiciais pelo requerido.Atente-se ao 

cumprimento do Provimento 40/2017/CGJ.A seguir, arquivem-se estes 

autos, observadas as formalidades legais, procedendo-se as anotações e 

baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do 

Parecis/MT, 10 de março de 2017.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 15 de maio de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64260 Nr: 2294-38.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASILIA HOFFMEISTER, JOSÉ CARLOS DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RIBAS DE ALMEIDA - 

OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BASILIA HOFFMEISTER, Cpf: 

51843137100, brasileiro(a), solteiro(a) e atualmente em local incerto e não 

sabido JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Cpf: 46031251191, brasileiro(a). 
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atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, o 

que faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, III, do Código 

de Processo Civil.Custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma acordada.Transitada em julgado, arquive-se com 

a s  d e v i d a s  b a i x a s  e 

anotações.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 15 de maio de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 70789 Nr: 3079-34.2012.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIELI RENATA LERNER, MARIA DA GUIA 

VERAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ELÍSIO DE PAULA NETO - 

OAB:13.071 OB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B/MT, PEDRO ELÍSIO DE PAULA NETO - OAB:13.071 OB/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIELI RENATA LERNER, Rg: 

21200629, Filiação: Sandra Ribeiro Lerner e Marcos Roberto Lerner, data 

de nascimento: 20/03/1992, brasileiro(a), natural de Cascavel-PR, 

convivente e atualmente em local incerto e não sabido MARIA DA GUIA 

VERAS DA SILVA, Rg: 2.148.551-8, Filiação: Cecilio da Silva e Anadir 

Veras da Silva, data de nascimento: 25/03/1970, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR as rés 

ADRIELI RENATA LERNER e MARIA DA GUIA VERAS DA SILVA, já 

qualificadas nos autos, como incurso nas sanções do artigo 35, caput, da 

Lei nº 11.343/06.Passo à dosimetria da pena, em observância ao princípio 

constitucional da individualização da pena, artigo 5º, XLVI, da CR/88, nos 

termos dos artigos 59 e 68, ambos do CP e artigos 42 e 43, da Lei n° 

11.343/2006.6. DA RÉ ADRIELI RENATA LERNERA pena prevista para 

crime de associação ao tráfico de drogas é de 03 (três) a 10 (dez) anos 

de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) 

dias-multa.1ª Fase – Pena Base:Impõe-se a análise das circunstâncias 

contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: a) Culpabilidade – 

transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve 

interferir na fixação da pena; b) Antecedentes – há registro nos autos que 

macula tal circunstância, pois resta comprovada a contumácia delinquente 

da acusada ante a certidão de antecedentes aportada às f. 478-479, que 

atesta o executivo de pena de código 118788 em trâmite perante o Juízo 

da Segunda Vara Criminal de Comodoro/MT; c) Conduta social e 

personalidade do agente – não há nos autos elementos concretos para se 

aferir a conduta social e a personalidade da acusada, razão pela qual 

referidas circunstâncias judiciais não deverão influir na fixação da pena; 

d) Motivos do crime – são os normais à espécie. e) Circunstâncias do 

crime – nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do 

delito em tela; f) consequências do crime – são as normais do tipo; g) 

Comportamento da vítima - resta prejudicado, por ser a 

sociedade.Ademais, insta salientar que para o delito em voga é preciso, 

por ocasião da fixação da pena base, considerar o disposto no art. 42 da 

Lei n° 11.343/06 que assim dispõe: “O juiz, na fixação das penas, 

considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código 

Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a 

personalidade e a conduta social do agente”.Neste contexto, em razão da 

quantidade de droga apreendida, que perfez o montante de 

aproximadamente 140kg (cento e quarenta quilogramas) de pasta-base de 

cocaína, nos termos do art. 42, da Lei 11343/06, fixo a pena base 

correspondente ao delito previsto no art. 35 caput da Lei nº 11.343/2006 

em três (03) anos e seis (06) meses de reclusão e ao pagamento de 700 

(setecentos) dias-multa, por entender ser este quantum o suficiente para 

que a pena atinja sua dupla finalidade.2ª Fase – Atenuantes e 

Agravantes:In casu, muito embora a certidão de antecedentes aportada 

nos autos ateste que a acusada possui executivo de pena em trâmite 

perante o Juízo Criminal da Comarca de Comodoro/MT, referida 

condenação não pode servir para justificar circunstância agravante da 

reincidência em virtude da contemporaneidade do fato em relação ao fato 

ora julgado;Por sua vez; a atenuante da confissão deve ser reconhecida 

no caso em tela, pois muito embora tenha sido realizada de forma parcial, 

a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiçaé assente no 

sentido de possibilitar o reconhecimento da benesse por ocasião da 

dosimetria da pena; eis que utilizada para condená-la. Assim, por 

reconhecer a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alíena “d” do 

Código Penal, atenuo a pena em 3 (três) meses.3ª Fase – Causas de 

Aumento e Diminuição:Ausentes causas de aumento e de diminuição. 

Portanto, fixo a pena definitiva em três (03) anos e três (03) meses de 

reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.6.1. DA PENA DE 

MULTAAtendendo à situação econômica da acusada, de acordo com o 

que dispõe o art. 60 do Código Penal, estabeleço o valor do dia-multa em 

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo a 

pena de multa ser paga ao fundo penitenciário, dentro de dez dias de 

transitada em julgado a sentença, tudo de conformidade com os arts. 49 e 

50, ambos do Código Penal.6.2. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE 

PENANos termos do art. 33, §§2º e 3º, fixo como regime inicial de 

cumprimento da pena o regime semiaberto, mesmo que o total de pena não 

imponha este regime, entendo que o presente caso não comporta tal 

benefício.É que a quantidade de droga apreendida, mesmo com a 

primariedade, denota a necessidade de maior repreensão, pois a acusada 

associou-se com acusados que traficavam drogas em escala vultosa, 

especialmente se se considerarmos a rotina dos depósitos sempre 

realizados em espécie. Ademais, infere-se dos antecedentes da acusada 

(f. 478-479), que ela se dedica a atividade criminosa, pois foi condenada 

por tráfico de drogas cometido posteriormente ao fato ora julgado.Nesse 

ínterim, a circunstância fática é indicativa de fixação de regime mais 

severo.6.3. DA DETRAÇÃO Verificando que o acusada Adrieli foi presa 

preventivamente em 03/03/2015 (f. 341-342), nos termos do disposto no 

art. 387 do CPP, determino a detração da pena em vinte e nove (29) dias, 

haja vista que já cumprido tal período. Todavia, não influencia no regime 

inicial de cumprimento de pena.6.4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENADeixo de 

efetuar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos, por entender que a acusada não preenche os requisitos do artigo 

44, do Código Penal, em especial pela contumácia delinquente vislumbrada 

por parte da acusada, que revela que a substituição da pena não é 

suficiente. 6.5. DO NÃO CABIMENTO DO SURSISQuanto ao sursis (CP, art. 

77), não vislumbro a possibilidade de aplicá-lo, tendo em vista a pena 

cominada, a qual não se enquadra ao preceito do art. 77, do CP, o qual 

prevê a suspensão da execução da pena privativa de liberdade quando a 

sanção aplicada não for superior a 02 (dois) anos.7. DA ACUSADA 

MARIA DA GUIA VERAS DA SILVAA pena prevista para crime de 

associação ao tráfico de drogas é de 03 (três) a 10 (dez) anos de 

reclusão e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) 

dias-multa.1ª Fase – Pena Base:Impõe-se a análise das circunstâncias 

contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: a) Culpabilidade – 

transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve 

interferir na fixação da pena; b) Antecedentes – há registro nos autos que 

macula tal circunstância, pois resta comprovada a contumácia delinquente 

da acusada ante a certidão de antecedentes aportada às f. 480-482, 

porém deixo de sopesá-la negativamente por possibilidade de incorrer no 

bis in idem, já que o executivo de pena de código 80554 em trâmite perante 

o Juízo Criminal de Sapezal/MT será avaliado por ocasião da segunda fase 

da dosimetria; c) Conduta social e personalidade do agente – não há nos 

autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a 

personalidade da acusada, razão pela qual referidas circunstâncias 

judiciais não deverão influir na fixação da pena; d) Motivos do crime – são 

os normais à espécie. e) Circunstâncias do crime – nada existe a ser 

considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela; f) 
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consequências do crime – são as normais do tipo; g) Comportamento da 

vítima - resta prejudicado, por ser a sociedade.Ademais, insta salientar 

que para o delito em voga é preciso, por ocasião da fixação da pena base, 

considerar o disposto no art. 42 da Lei n° 11.343/06 que assim dispõe: “O 

juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o 

previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da 

substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do 

agente”.Neste contexto, em razão da quantidade de droga apreendida, 

que perfez o montante de aproximadamente 140kg (cento e quarenta 

quilogramas) de pasta-base de cocaína, nos termos do art. 42, da Lei 

11343/06, fixo a pena base correspondente ao delito previsto no art. 35 

caput da Lei nº 11.343/2006 em três (03) anos e seis (06) meses de 

reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, por entender 

ser este quantum o suficiente para que a pena atinja sua dupla 

finalidade.2ª Fase – Atenuantes e Agravantes:In casu, a acusada possui 

condenação transitada em julgada por crime de tráfico de drogas, cujo 

fato se deu anterior ao ora julgado (cf. certidão de antecedentes de f. 

480-482), que originou o executivo de pena de código 80554, em trâmite 

perante o Juízo da Execução Penal de Sapezal/MT, motivo pelo qual 

reconheço a circunstância agravante da reincidência prevista no artigo 

61, inciso I do Código Penal, e majoro a pena base na proporção de três 

(03) meses.Por sua vez; a atenuante da confissão deve ser reconhecida 

no caso em tela, pois muito embora tenha sido realizada de forma parcial, 

a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiçaé assente no 

sentido de possibilitar o reconhecimento da benesse por ocasião da 

dosimetria da pena; eis que utilizada para condená-la. Assim, por 

reconhecer a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alíena “d” do 

Código Penal, atenuo a pena em 3 (três) meses.3ª Fase – Causas de 

Aumento e Diminuição:Ausentes causas de aumento e de diminuição. 

Portanto, fixo a pena definitiva em três (03) anos e seis (06) meses de 

reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.7.1. DA PENA DE 

MULTAAtendendo à situação econômica da acusada, de acordo com o 

que dispõe o art. 60 do Código Penal, estabeleço o valor do dia-multa em 

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo a 

pena de multa ser paga ao fundo penitenciário, dentro de dez dias de 

transitada em julgado a sentença, tudo de conformidade com os arts. 49 e 

50, ambos do Código Penal.7.2. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE 

PENANos termos do art. 33, §§2º e 3º, fixo como regime inicial de 

cumprimento da pena o regime semiaberto, mesmo que o total de pena não 

imponha este regime, entendo que o presente caso não comporta tal 

benefício.É que a quantidade de droga apreendida, mesmo com a 

primariedade, denota a necessidade de maior repreensão, pois a acusada 

associou-se com acusados que traficavam drogas em escala vultosa, 

especialmente se se considerarmos a sua rotina de entregar celulares na 

Cadeia Pública, indicar o local onde a droga poderia ser escondida e 

intermediar as tratativas de vendas das drogas entre os acusados, que se 

encontravam reclusos, e aqueles (desconhecidos) que seriam os 

fornecedores. Ademais, infere-se dos antecedentes da acusada (f. 

480-482), que ela se dedica a atividade criminosa, pois possui 

antecedente criminal por tráfico de drogas.Nesse ínterim, a circunstância 

fática é indicativa de fixação de regime mais severo.7.3. DA DETRAÇÃO 

Verificando que o acusada Maria da Guia foi presa preventivamente em 

03/03/2015 (f. 341-342), nos termos do disposto no art. 387 do CPP, 

determino a detração da pena em seis (06) meses e seis (06) dias, haja 

vista que já cumprido tal período. Todavia, não influencia no regime inicial 

de cumprimento de pena.7.4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENADeixo de 

efetuar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos, por entender que a acusada não preenche os requisitos do artigo 

44, do Código Penal, em especial pela contumácia delinquente vislumbrada 

por parte da acusada, que revela que a substituição da pena não é 

suficiente. 7.5. DO NÃO CABIMENTO DO SURSISQuanto ao sursis (CP, art. 

77), não vislumbro a possibilidade de aplicá-lo, tendo em vista a pena 

cominada, a qual não se enquadra ao preceito do art. 77, do CP, o qual 

prevê a suspensão da execução da pena privativa de liberdade quando a 

sanção aplicada não for superior a 02 (dois) anos.8. DA DESTINAÇÃO 

DOS BENSQuanto à droga apreendida, nos termos do provimento nº. 

08/99 da E. Corregedoria Geral da Justiça/MT, determino a destruição da 

substância entorpecente apreendida, com as cautelas legais.Outrossim, 

com fulcro nos artigos 91, inciso II, "b", do Código Penal e 63 da Lei n. 

11.343/2006, determino o perdimento, em favor da União, dos valores e 

bens apreendidos em poder das acusados, restando evidente tratar-se de 

produto da prática do crime de tráfico de drogas.9. DAS CUSTASCondeno 

as acusadas ao pagamento das despesas processuais, eis que, muito 

embora não haja elemento a verificar a condição financeira de cada uma, 

revela considerar que ambas constituíram advogado para promoção de 

suas defesas.10. DAS DISPOSIÇÕES FINAISApós o trânsito em 

julgado:1.Lance-se o nome das rés no rol dos culpados;2.Expeça-se ofício 

ao TRE-MT; 3.Expeça-se guia de recolhimento, para formalização do 

processo de execução, acompanhando cópia a denúncia, da sentença e 

da certidão do trânsito em julgado, e;4.Comunique-se aos órgãos de 

Identificação Estadual e Federal, bem como à Secretaria de Segurança 

Pública do Estado de Mato Grosso; 5.Após o trânsito em julgado, a Sra. 

Escrivã deverá expedir ofício a autoridade policial para que providencie a 

remessa do entorpecente ao órgão do Ministério da Saúde ou congênere 

estadual, observando a pesagem por ocasião do recebimento por parte do 

responsável pelo citado órgão, informando a este juízo para anotação nos 

autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 15 de maio de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 63994 Nr: 2021-59.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL ELIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GENTIL ELIAS DE SOUZA, Cpf: 

22936300134, Rg: 1092716-6, Filiação: Jovenildo Elias de Souza e de 

Maria da Cruz Souza, data de nascimento: 23/02/1960, brasileiro(a), 

separado(a) judicialmente, motorista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "No dia 8 de julho de 2013, por volta das 09h30min, na 

MT 235, em Campo Novo do Parecis - MT, GENTIL ELIAS DE SOUZA 

conduzia, em proveito própio ou alheio, um caminhão Volvo FH 440, placa 

MRD 8450, acoplado aos reboques placas MSA 3980 e MSA 3990, que 

sabia ser produto de crime, oportunidade em que foi detido por policiais 

militares. O caminhão estava com as placas trocadas e noseu interior 

estava um aparelho que corta sinal do seu rastreador. Apurou-se que o 

caminhão Volvo FH 440, placa MRD-8450, acoplado aos reboques placas 

MSA 3980 e MSA3990, foi roubado na cidade de Jaciara - MT. Assim 

agindo, Gentil Elias de Souza praticou a conduta descrita no artigo 180, 

caput, do Código Penal [...]

Despacho: Vistos.•DO PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL E SUSPENSÃO 

DO PRAZO PRESCRICIONALCompulsando os autos com a devida 

diligência, observo que todas as cautelas foram tomadas no intuito de 

localizar o réu e, por consequência, promover sua citação pessoal, 

inclusive por hora certa.No entanto, todas as tentativas restaram 

infrutíferas, concluindo-se, portanto, que se encontra em lugar incerto, 

razão porque, a citação ficta se impõe.Por todo o exposto, DEFIRO o 

requerimento formulado pelo Ministério Público.Proceda-se à citação via 

edital do acusado, nos termos do art. 363, §1º, do Código de Processo 

Penal.Sem prejuízo, certifique-se se o acusado está segregado na Cadeia 

Pública local, bem como expeça-se ofício à Superintendência de Gestão 

Cadeias/Penitenciarias do Estado a fim de informar acerca de possível 

segregação do denunciado, servindo a presente como ofício.SE O 

DENUNCIADO ATENDER AO CHAMADO JUDICIAL, certifique a juntada da 

resposta à acusação e retornem os autos conclusos para deliberação.SE 
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O DENUNCIADO, CITADO POR EDITAL, NÃO ATENDER AO CHAMAMENTO 

JUDICIAL e nem mesmo constitui advogado, se impõe a aplicação do 

previsto no art. 366 do CPP.Assim, com base em referido dispositivo legal, 

determino a suspensão do processo e do prazo prescricional. Comunique 

ao distribuidor e arquive-se o feito com as comunicações necessárias.•DO 

PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVAExaminando detidamente os autos 

verifico que a representante do Ministério Público representou pela 

decretação da prisão preventiva do denunciado Gentil Elias de Souza, 

visando à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal nos termos 

do art.312 c/c art.313, II, ambos do CPP.Com os olhos voltados à 

excepcionalidade da Lei nº 12.403/11, e, tendo em mira os elementos 

coligidos nos autos, entendo ser o caso, sim, de deferimento da 

representação por prisão preventiva.Primeiramente, consigno que por 

mais que o crime receptação não tenha pena superior 04 anos de 

reclusão, tenho por bem registrar que o denunciado possui várias 

passagens criminais, inclusive com condenação (tráfico de drogas), 

conforme se vê às f. 72-73, considerando, portanto, atendido o requisito 

do artigo 313, II, do CPP.Quanto aos pressupostos do fumus comissi delicti 

e periculum libertatis, colhem-se dos autos relevantes indícios em 

desfavor do representado haja vista que, segundo consta na denúncia, no 

dia 08 de Julho do ano de 2013, por volta das 09h30min, na MT 235, neste 

município de Campo Novo do Parecis-MT, o denunciado conduzia, em 

proveito próprio ou alheio, um caminhão Volve FH 440, placa MRD-8450, 

acoplado aos reboques placas, MAS 3980 e, MAS 3990, que sabia ser 

produto de crime (Boletim de ocorrência de f.17-IP), oportunidade em que 

foi detido por policias militares. O fumus comissi delicti, portanto, está 

calcado no procedimento criminal que foi instaurado para a apuração da 

suposta culpa do representado na prática do delito, além dos depoimentos 

dos policiais militares que informaram, em síntese, que receberam 

informações da Empresa SAT CONTRON MONITORAMENTO, que o veículo 

havia sido roubado na cidade de Jaciara/MT e que daria dado sinal que 

estaria neste município.Quanto mais, observo que consta no feito o auto 

de apreensão do veículo em comento (f. 11), bem como os documentos de 

f. 29-30 informando que se tratava de veículo produto de crime, ou seja, 

cenário capaz de demonstrar, a princípio, a existência de indícios de 

autoria e cometimento do delito.Já em relação ao pressuposto estabelecido 

pela legislação processual penal como caracterizador/fundamento do 

periculum libertatis (perigo na liberdade do acusado) (art. 312), entendo 

presente ao representado visando à garantia da ordem pública, bem como 

à garantia da aplicação da lei penal.No que tange ao periculum libertatis, 

denoto que este, ao que parece, é contumaz na prática delitiva porque, 

conforme se vê nos antecedentes criminais de f. 128-132, o 

representando responde por inúmeros feitos criminais da mesma 

natureza, ou seja, crimes contra o patrimônio (roubo majorado – 

receptação), em diversas cidades do estado:1 - Auto de Prisão em 

Flagrante sob o Código 90271 na Comarca de Diamantino (roubo 

majorado);2 - Ação Penal sob o Código 90360 na Comarca de Diamantino 

(receptação);3 - Ação Penal sob o Código 50774 na Comarca de Nobres 

(receptação);Nesse cenário, entendo que, em liberdade, o representado 

encontrará os mesmos estímulos para praticar novos delitos, situação que 

coloca em risco a ordem pública.Na mesma senda, entendo presente o 

perigo em manter o representado livre, face da necessidade de garantir a 

aplicação da lei penal, pois, conforme se vê à f. 95, o denunciado se 

encontra foragido desde o dia 04 de abril de 2015, ou seja, a mais de 02 

(dois) anos. Inclusive denoto que foram realizadas diversas diligências 

para a localização do denunciado, quais sejam:1)Carta precatória para 

Cuiabá, endereço Rua Cuiabá, s/n, Bairro Esmeralda f. 62;2)Carta 

precatória para Diamantino f. 75;3)Carta precatória para Sinop f. 

88;4)Carta precatória para Alta-Floresta.Portanto, observo que os 

elementos apresentados revelam a necessidade de deferimento da medida 

para a segregação cautelar com o fim de garantir a ordem pública e 

aplicação da lei penal.Dessa forma, presentes os requisitos previstos no 

art. 312 do Código de Processo Penal, não resta dúvidas de que a 

segregação cautelar do representado/denunciado se faz necessária para 

a garantia, inclusive, da própria credibilidade da justiça. Outrossim, não é 

demasia registrar que por mais que a decretação de prisão preventiva 

seja a ratia da ultima ratio, entendo importante mencionar que o último 

endereço em que foi tentado localizar o denunciado para citação foi 

fornecido pelo próprio representado (f. 98-100), todavia, este não foi 

encontrado para prosseguimento do feito (citação).Assim, à luz das 

fundamentações acima expostas, tenho que quaisquer outras medidas 

são insuficientes e inadequadas para coibir a sua recidiva criminosa e, 

consequentemente, preservar a ordem pública e aplicação da lei penal.Ex 

positis, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Gentil Elias de Souza para 

garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 

312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.Ciência ao 

Ministério Público e a Autoridade Policial.Alimente-se o Banco Nacional de 

Mandados de Prisão – BNMP.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 15 de maio de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 6965 Nr: 147-25.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI BIAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDINEI BIAVA, Rg: 1.026.365, 

Filiação: José Salvador Pereira e Lourdes Elena Biava, data de 

nascimento: 30/04/1978, brasileiro(a), natural de Pato Branco-PR, 

solteiro(a), agenciador de cargas. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/01/2002.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS em face de CLAUDINEI BIAVA, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

538/2001.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/12/2001

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 426,20

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 61746 Nr: 2757-14.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIN COMÉRCIO DE CALÇADOS E 

CONFECÇÕES LTDA - ME, RENATA PIN MANSANO ARTERO, NEIDE PIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PIN COMÉRCIO DE CALÇADOS E 

CONFECÇÕES LTDA - ME, CNPJ: 07422164000156, Inscrição Estadual: 

13.305.500-0, atualmente em local incerto e não sabido RENATA PIN 

MANSANO ARTERO, Cpf: 02562450108, brasileiro(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido NEIDE PIM, Cpf: 78103398853, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE APELADA PARA APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES FACE O RECURSO DE APELAÇÃO ACOSTADO AOS 

AUTOS.

Despacho/Decisão: Autos nº 2757-14.2012.811.0050 (Código 

61746)Exequente: A Fazenda Pública Estadual.Executado: Pin Comércio 

de Calçados e Confecções e outrosVistos.Interposto o recurso de 

apelação, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no 
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prazo de 15 (quinze) dias.Caso nas contrarrazões sejam alegadas as 

matérias previstas no §1º do artigo1009 do CPC ou a apelada interpuser 

recurso adesivo (art. 1010, §2º, do CPC), intime-se o apelante para 

manifestação/contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.Após, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 15 de 

dezembro de 2017.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 15 de maio de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 29250 Nr: 2660-53.2008.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R R PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA, ANA 

CLAUDIA REIS, ANA PAULA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): R R PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA, 

atualmente em local incerto e não sabido ANA CLAUDIA REIS, Cpf: 

93136528115, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

ANA PAULA REIS, Cpf: 93136684168, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE APELADA PARA APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES, FACE O RECURSO DE APELAÇÃO ACOSTADO AOS 

AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos.Interposto o recurso de apelação, certifique se 

houve a apresentação das razões, se não, intime-se para apresentação, 

no prazo legal.Em seguida, intime-se a parte apelada para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.Caso nas contrarrazões 

sejam alegadas as matérias previstas no §1º do artigo1009 do CPC ou a 

apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, §2º, do CPC), intime-se o 

apelante para manifestação/contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, com as nossas homenagens.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 15 de maio de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 36471 Nr: 3261-88.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARECIS NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, ELITE 

NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:9.114/MT, EDÉSIO JOSÉ SEGALA - OAB:11.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 70701 Nr: 3748-19.2014.811.0050

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EWELLYN SANTOS TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE 

BARRA DO BUGRES/MT, NIUARA RIBEIRO ROBERTO BORGES - OFICIALA 

REGISTRADORA DO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:16437/O, WOLNEY LEITE DE LIMA - OAB:OAB/MT 3.550

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte REQUERIDA, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo legal, apresente as contrarrazões, face o 

recurso de apelação acostado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 92888 Nr: 3507-40.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONEZINO RIBEIRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96257 Nr: 231-64.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ALTA NOROESTE DE SÃO PAULO - SICREDI ALTA NOROESTE SP, 

COMARCA DE ANDRADINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIAN DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30.890/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti
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 Cod. Proc.: 71016 Nr: 3997-67.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO QUEIROZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68600 Nr: 2297-56.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIOLA & LUCAS DE MORAES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO R. REIS 

CAPISTRANO - OAB:11617-B MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão acostada 

em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 69252 Nr: 2713-24.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. F. COMÉRCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTÍVEL 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAMITA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, JONAS HERIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, PEDRO 

GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão acostada 

em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95595 Nr: 5069-84.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. B. DE MORAES JUNIOR & CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 95595

DESPACHO

Vistos, etc.

1. Diante da petição de fls.43/52, suspendo por ora a decisão de fl. 42.

2. Manifeste-se o requerente em 05 dias acerca do acordo apresentando 

pela ré.

3. Decorrido o prazo, certifique-se e façam os autos conclusos.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99268 Nr: 1681-42.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR MARQUES DE CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - OAB:21.473-O/MT, 

MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, HIGOR MARQUES DE 

CAMPOS DA SILVA, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 

05 dias, manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 75151 Nr: 2267-84.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTHIERES SOARES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELÍSIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071 OB/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, ALTHIERES SOARES 

GARCIA, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 92960 Nr: 3557-66.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON CRISTIANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, CLEITON CRISTIANO DE 

OLIVEIRA, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 84388 Nr: 3415-96.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, ELIZEU FRANCISCO 

OLIVEIRA DA SILVA, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 

05 dias, manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91338 Nr: 2620-56.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, FRANCISCO DE ASSIS DE 

MEDEIROS, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98361 Nr: 1282-13.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMÁCIA AVENIDA LTDA ME, JOAO 

ROBERTO GARCIA, VERA LUCIA FALEIROS CRUZ GARCIA, Amanda Cruz 

Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000618-59.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI FERMINO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO SOCIAL AMIGOS DA SOLIDARIEDADE - ASAS 

(REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000618-59.2018.8.11.0051 Vistos etc. Em respeito ao disposto 

no Provimento nº 02/2015, da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso, ENCAMINHE-SE cópia dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico do 

Poder Judiciário – NAT, a fim de que apresente parecer acerca da 

condição do requerente, e se o procedimento solicitado, de retirada 

imediata do fixador externo, é realmente indicado para o caso. Com o 

expediente, ENCAMINHE-SE cópia integral do feito. Sem prejuízo, 

INTIME-SE o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos 

autos comprovante atualizado de endereço. Após, CONCLUSOS para 

análise do pedido liminar. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde/MT, 29 de maio de 2018. Maria Lúcia Prati 

Juíza de Direito, em substituição legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 99734 Nr: 3962-70.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BNdSdS, AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

Defensor Público - OAB:100.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o resultado da solicitação via BACENJUD, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA INTIMAÇÃO do Exequente para que indique bens 

disponíveis do Executado, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do 

feito, na forma do art. 921, III, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 89208 Nr: 556-41.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dal Cortivo & Marques Ltda ME, Arlete Buzon 

Marques, Vanderlei Volnei Dal Cortivo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Schcaira - OAB:OAB/MT 20495-A, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB/MT 16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 10 (dez) dias, indicar bens disponíveis do executado à penhora, 

ou para que solicite as diligências que entender necessárias, sob pena de 

suspensão do feito (art. 921, III, e §§ do NCPC), conforme decisão 

proferida nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112993 Nr: 3868-88.2016.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Muller Bender

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Gasparetto Prestes Bender

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Roversi - OAB:8072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Nos termos da legislação vigente, considerando a prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade pelo Juízo "A Quo", IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA A PARTE RECORRIDA, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

recurso interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113430 Nr: 4068-95.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LTDA., Leandro Weber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. J. M. ANDRADE ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083, Almir Marcelo Gimenez Gonçalves - 

OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando a resposta da pesquisa 

via BACENJUD, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A Exequente indicar bens 

disponíveis da Executada, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do 

feito, na forma do art. 921, III, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112404 Nr: 3607-26.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EP, MGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Júnior 

- OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA RONDON - 

OAB:12941

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto aos comprovantes de 

pagamento apresentados pelo executado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140341 Nr: 533-90.2018.811.0051

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarcisio Schroeter, Dilma Martins Schroeter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidinei Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Júnior 

- OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Maria Balçante 

Costa - OAB:8030B/MT

 Pelo exposto, DEFIRO o pedido de proteção possessória feito pelo 

Requerente para determinar a reintegração de toda a área descrita pela 

Matrícula 12.555 do SRI local, de lá retirando todos os pertences do 

Requerido. EXPEÇA-SE mandado de reintegração, cabendo ao Sr. Oficial 

de Justiça também a avaliação do gado que estiver ainda sobre a área. 

Caso o Requerido, devidamente intimado na pessoa de sua Procuradora, 

não receber o gado, AUTORIZO, desde logo, a alienação a qualquer 

interessado, observando-se o valor atribuído aos animais pelo Sr. Oficial 

de Justiça, depois procedendo-se ao depósito do produto nestes autos. 

Nos termos da decisão anterior, a partir da presente oportunidade se abre 

o prazo de contestação. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144228 Nr: 2353-47.2018.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Marçal de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946, 

Róbie Bitencourt Ianhes - OAB:OAB/MT 5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi 

Gonçalves da Silva - OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante 

Ustra - OAB:SP 196.524

 Habilitação de Crédito

Despacho.

Vistos etc.

INTIMEM-SE os Recuperandos e, depois, a Sra. Administradora Judicial 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre o pedido de 

habilitação feito pelo Credor.

No mais, DEFIRO o pedido de assistência judiciária, nos termos do art. 4° 

da Lei 1.060/50.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 90486 Nr: 932-27.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A, INDRA Distribuidora 

de Insumos para Agropecuaria Ltda, Cooperativa Santa Clara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Omizzolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT, Karina Morgana Furlan - OAB:91965/RS, Luciano 

Benetti Timm - OAB:SP/170628-A, Nathalia Steffens - 

OAB:OAB/RS74512, Rafael Bicca Machado - OAB:SP/354.406, Rogers 

A.Corso - OAB:OAB/RS 46.555, ROGERS ANTONIO CORSO - 

OAB:46555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16773

 Nos termos da legislação vigente, considerando a resposta da pesquisa 

BACENJUD, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAÇÃO dos Exequentes 

para que indique bens disponíveis da Executada, em (10) dez dias, sob 

pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144394 Nr: 2442-70.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810, José Ercilio de Oliveira - OAB:27.141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi 

Gonçalves da Silva - OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante 

Ustra - OAB:SP 196.524

 Nos termos da legislação vigente, considerando que os advogados dos 

impugnados não tinham sido cadastrados no Sistema Apolo, para evitar 

possível nulidade e cerceamento de defesa, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA QUE SEJA NOVAMENTE PUBLICADO O DESPACHO proferido em 

19/04/2017, abaixo transcrito integralmente:

Impugnação de crédito

Decisão.

Vistos etc.

INTIMEM-SE os Credores impugnados para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestem-se sobre a presente impugnação.

Após, INTIME-SE a Administradora Judicial para que, em igual prazo, 

apresente seu parecer.

No mais, APENSEM-SE os presentes aos autos 7612-57.2017.811.0051, 

Id. 133450.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30696 Nr: 802-13.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Saggin Pacheco - 

OAB:15257/GO, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:5734/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n° 56/2007 - CGJ 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 606 de 962



prazo de 5 (cinco) dias, indicar os dados bancários para a transferência 

dos valores depositados (nome do titular, CPF, conta corrente / poupança, 

agência e banco).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79858 Nr: 277-89.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nilda Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n° 56/2007 - CGJ 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, indicar os dados bancários para a transferência 

dos valores depositados (nome do titular, CPF, conta corrente / poupança, 

agência e banco).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17736 Nr: 378-73.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jerusa Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n° 56/2007 - CGJ 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, indicar os dados bancários para a transferência 

dos valores depositados (nome do titular, CPF, conta corrente / poupança, 

agência e banco).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 26054 Nr: 155-52.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Conceição de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Ademar Ary Schuastz, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n° 56/2007 - CGJ 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, indicar os dados bancários para a transferência 

dos valores depositados (nome do titular, CPF, conta corrente / poupança, 

agência e banco).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80040 Nr: 379-14.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onéscimo Prati - Espólio, Onéscimo Prati Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. A fim de prestigiar a 

composição amigável da lide, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 

11 de junho de 2018, às 17:00 horas de Mato Grosso. Saem os presentes 

devidamente intimados. Nos autos 379-14.2014.811.0051, Código 80040, e 

1785-70.2014.811.0051, Código 81905, INTIMEM-SE as Partes 

correspondentes, também para tentativa de conciliação. Saem os 

presentes devidamente intimados. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81904 Nr: 1784-85.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Prati, Benjamin Alecrim Prati, Yara Alecrim 

Andrade Prati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campo Verde Imobiliária e Construtora Ltda, 

Onéscimo Prati - Espólio, Onéscimo Prati Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921, Paulo Robson Prati - OAB:13083/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362, André Stumpf Jacob Gonçalves - 

OAB:5362 OAB/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos: 1784-85.2014.811.0051 - 81904

Espécie: Adjudicação Compulsória

Data e horário:22 de maio de 2018, às 14:50 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença do Requerente, do 

Representante do Espólio e de seus Procuradores, bem como do Promotor 

de Justiça. Ausente o Assistente Benjamin e seu Procurador.

As Partes pediram a designação de audiência de conciliação, nestes 

autos e nas ações 379-14.2014.811.0051, Código 80040, bem como na 

1785-70.2014.811.0051, Código 81905.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. A fim de prestigiar a 

composição amigável da lide, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 

11 de junho de 2018, às 17:00 horas de Mato Grosso. Saem os presentes 

devidamente intimados. Nos autos 379-14.2014.811.0051, Código 80040, e 

1785-70.2014.811.0051, Código 81905, INTIMEM-SE as Partes 

correspondentes, também para tentativa de conciliação. Saem os 

presentes devidamente intimados. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito Marcelo dos Santos Alves Corrêa

Promotor de Justiça

Paulo Prati

Requerente Paulo Robson Prati

Advogado

Onéscimo Prati Junior

Representante do Requerido André Stumpf Jacob Gonçalves

Advogado

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144953 Nr: 2641-92.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Cargill S/A., Cargill Agrícola S/A, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Fernando Refinetti - 

OAB:OAB/SP 46095, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:13810, 

LUCAS LEVADA POZZANI - OAB:345284, Mayra Simioni Aparecido 

Serra - OAB:OAB/SP 271.436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi 

Gonçalves da Silva - OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante 

Ustra - OAB:SP 196.524

 Nos termos da legislação vigente, considerando que os advogados dos 

impugnados não tinham sido cadastrados no Sistema Apolo, para evitar 

possível nulidade e cerceamento de defesa, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA QUE SEJA NOVAMENTE PUBLICADO O DESPACHO proferido em 

19/04/2017, abaixo transcrito integralmente:

Impugnação de crédito

Decisão.

Vistos etc.
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INTIMEM-SE os Credores impugnados para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestem-se sobre a presente impugnação.

Após, INTIME-SE a Administradora Judicial para que, em igual prazo, 

apresente seu parecer.

No mais, APENSEM-SE os presentes aos autos 7612-57.2017.811.0051, 

Id. 133450.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144926 Nr: 2628-93.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iharabras S/A Indústrias Químicas, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL FELICIO GIACOMINI 

ROCCO - OAB:246281, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:13810, 

Mariana Caetano Sarraf Galrão - OAB:OAB/SP 391.132, Natalia Diniz 

da Silva - OAB:OAB/SP 289.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi G. da 

Silva - OAB:277.622, Camila Somadossi Gonçalves da Silva - 

OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524

 Nos termos da legislação vigente, considerando que os advogados dos 

impugnados e a Adminsitradora Judicial não tinham sido cadastrados no 

Sistema Apolo, para evitar possível nulidade e cerceamento de defesa, 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA QUE SEJA NOVAMENTE PUBLICADO O 

DESPACHO proferido em 19/04/2017, abaixo transcrito integralmente:

Impugnação de crédito

Decisão.

Vistos etc.

INTIMEM-SE os Credores impugnados para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestem-se sobre a presente impugnação.

Após, INTIME-SE a Administradora Judicial para que, em igual prazo, 

apresente seu parecer.

No mais, APENSEM-SE os presentes aos autos 7612-57.2017.811.0051, 

Id. 133450.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144339 Nr: 2415-87.2018.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de Ávila, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi 

Gonçalves da Silva - OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante 

Ustra - OAB:SP 196.524

 Nos termos da legislação vigente, considerando que os advogados dos 

recuperandos não tinham sido cadastrados no Sistema Apolo, visando 

evitar possível nulidade e cerceamento de defesa, IMPULSIONO OS 

AUTOS para que seja novamente publicada da decisão proferida em 

19/04/2018, abaixo transcrita integralmente:

Habilitação de Crédito

Despacho.

Vistos etc.

INTIMEM-SE os Recuperandos e, depois, a Sra. Administradora Judicial 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre o pedido de 

habilitação feito pelo Credor.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT,19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 142439 Nr: 1473-55.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uilson Dias Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253/O

 Certifico e dou fé, que considerando a r. decisão ref. 22, INTIMO as 

partes, na pessoa de seus procuradores, acerca da audiência de 

conciliação designada para o dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, 

neste Juízo, devendo fazer comparecer vossos clientes na solenidade. É 

o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 142268 Nr: 1404-23.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osias Alves Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253/O

 Certifico e dou fé, que considerando a r. decisão ref. , INTIMO as partes, 

na pessoa de seus procuradores, acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, neste Juízo, 

devendo fazer comparecer vossos clientes na solenidade. É o que me 

cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141035 Nr: 849-06.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Pedro Martello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253/O

 Certifico e dou fé, que considerando a r. decisão ref. , INTIMO as partes, 

na pessoa de seus procuradores, acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, neste Juízo, 

devendo fazer comparecer vossos clientes na solenidade. É o que me 

cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141060 Nr: 861-20.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Alves Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253/O

 Certifico e dou fé, que considerando a r. decisão ref. , INTIMO as partes, 

na pessoa de seus procuradores, acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, neste Juízo, 

devendo fazer comparecer vossos clientes na solenidade. É o que me 

cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141119 Nr: 894-10.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Camargo Mesquita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253/O

 Certifico e dou fé, que considerando a r. decisão ref. , INTIMO as partes, 

na pessoa de seus procuradores, acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, neste Juízo, 

devendo fazer comparecer vossos clientes na solenidade. É o que me 

cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141373 Nr: 988-55.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dielly Carolina Fideles Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253/O

 Certifico e dou fé, que considerando a r. decisão ref. , INTIMO as partes, 

na pessoa de seus procuradores, acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, neste Juízo, 

devendo fazer comparecer vossos clientes na solenidade. É o que me 

cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141304 Nr: 960-87.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Correia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253/O

 Certifico e dou fé, que considerando a r. decisão ref. , INTIMO as partes, 

na pessoa de seus procuradores, acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, neste Juízo, 

devendo fazer comparecer vossos clientes na solenidade. É o que me 

cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141304 Nr: 960-87.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Correia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253/O

 Certifico e dou fé, que considerando a r. decisão ref. , INTIMO as partes, 

na pessoa de seus procuradores, acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, neste Juízo, 

devendo fazer comparecer vossos clientes na solenidade. É o que me 

cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 142856 Nr: 1673-62.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderleia de Oliveira Meira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253/O

 Certifico e dou fé, que considerando a r. decisão ref. , INTIMO as partes, 

na pessoa de seus procuradores, acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, neste Juízo, 

devendo fazer comparecer seus respectivos clientes na solenidade. É o 

que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 142444 Nr: 1475-25.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Aparecida Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253/O

 Certifico e dou fé, que considerando a r. decisão ref. , INTIMO as partes, 

na pessoa de seus procuradores, acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, neste Juízo, 

devendo fazer comparecer seus respectivos clientes na solenidade. É o 

que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 142559 Nr: 1525-51.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizia Porto Caldeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253/O

 Certifico e dou fé, que considerando a r. decisão ref. , INTIMO as partes, 

na pessoa de seus procuradores, acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, neste Juízo, 

devendo fazer comparecer seus respectivos clientes na solenidade. É o 

que me cumpre.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 142668 Nr: 1576-62.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fellipe Pereira Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253/O

 Certifico e dou fé, que considerando a r. decisão ref. , INTIMO as partes, 

na pessoa de seus procuradores, acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, neste Juízo, 

devendo fazer comparecer seus respectivos clientes na solenidade. É o 

que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 137586 Nr: 9602-83.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jessica Furtuozo Malaquias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A

 Certifico e dou fé, que considerando a r. decisão ref. , INTIMO as partes, 

na pessoa de seus procuradores, acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, neste Juízo, 

devendo fazer comparecer seus respectivos clientes na solenidade. É o 

que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 133341 Nr: 7547-62.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ludmila Moreira da Silva Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A

 Certifico e dou fé, que considerando a r. decisão ref. , INTIMO as partes, 

na pessoa de seus procuradores, acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 19 de julho de 2018, às 13:30 horas, neste Juízo, 

devendo fazer comparecer seus respectivos clientes na solenidade. É o 

que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 22662 Nr: 633-94.2008.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Newton Borges de Morais Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Du Pont do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Cavalcanti Batista - 

OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367-MT, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:7074/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça, e nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142731 Nr: 1606-97.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marzeli Fortes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253/O

 Autos n° 1606-97.2018.811.0051 código 142731

Revisional

 Despacho.

Vistos etc.

O Requerente interpôs agravo de instrumento no Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso contra decisão inicial.

As informações foram enviadas nesta data, via malote digital.

Em continuidade, a fim de conferir impulsionamento ao feito, tendo em vista 

a especial natureza da causa, entendo pertinente a designação de nova 

audiência específica para a conciliação das Partes, na forma do art. 139, 

V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 07 de maio de 2018.

 André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142856 Nr: 1673-62.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderleia de Oliveira Meira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253/O

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142668 Nr: 1576-62.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fellipe Pereira Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 
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OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253/O

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142559 Nr: 1525-51.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizia Porto Caldeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253/O

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142444 Nr: 1475-25.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Aparecida Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Jéssica Maria Prati - OAB:22253/O

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71809 Nr: 798-05.2012.811.0051

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oneilto Gonçalves de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO 

ALEXANDRE VIANA, para devolução dos autos nº 798-05.2012.811.0051, 

Protocolo 71809, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143037 Nr: 1758-48.2018.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Estevo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Geverton Vater

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Robson Prati - 

OAB:13083/OAB/MT

 Autos nº 1758-48.2018.811.0051 - 143037

Embargos

Despacho.

Vistos etc.

Com a devida vênia ao ilustre Procurador da Embargante, o argumento que 

se reiterou nos embargos declaratórios, atinente a uma suposta lesão pelo 

simples processamento da execução, não se qualifica àquele risco 

autorizador do sobrestamento dos atos de expropriação.

É que, caso se admitisse a suspensão do feito só por tal argumento, todos 

os embargos que se opusessem haveriam de autorizar o efeito 

suspensivo, a desautorizar, assim, a nova sistemática processual, 

formatada justamente com o princípio contrário, de não-suspensão.

De resto, para bem impulsionar o feito, impõe-se a integralização do polo 

passivo, com a citação do Embargado.

No ponto, tem-se que o ilustre Procurador do Embargado, nos autos da 

execução principal, mereceu poderes também para recebimento da 

citação, de maneira que, diante da dificuldade de localização da própria 

Parte, admite-se a simples publicação em seu nome como suficiente para a 

abertura do prazo de impugnação.

Assim, DEIXO de conhecer dos embargos declaratórios, porque nenhuma 

contradição ou obscuridade havia na decisão atacada.

Por outro lado, CITE-SE o Embargado, na pessoa de seu Procurador, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 83869 Nr: 3186-07.2014.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanilson Teodoro Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Orlando da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Prosseguindo a análise do processo, INDEFIRO o pedido de 

expedição de ofício ao Município, formulada na primeira parte da petição 

de fs. 57/58, eis que tal providência incumbe à própria parte inventariante. 

Lado outro, considerando a informação de que, perante os cadastros do 

Município de Campo Verde, o imóvel descrito na exordial (localizado na 

Rua Rio Branco, 255, Quadra 10, lote 22, bairro Eckert) consta em nome 

de MARILUCIA PORTO RIBEIRO e que outro bem pertenceria ao falecido 

(localizado na rua Natal, nº 438, Residencial Bom Clima, quadra D, Lote 

04), DETERMINO a intimação do inventariante para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente matrícula atualizada dos imóveis em questão, ou 

outro documento capaz de comprovar que o bem arrolado no inventário 

não pertence a terceiros. Por fim, DETERMINO a remessa dos autos à 

Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado de Mato Grosso, nos termos 

do requerimento de fls. 34. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Campo Verde-MT, 08 de maio de 2018. MARIA LÚCIA PRATI, 

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 125400 Nr: 2256-16.2015.811.0063

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Durvalino Ventura Pereira, Maricilda Matos Correa 

Ventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matildes Dias de Moura, Rivail Matos Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Barbosa Costa - 

OAB:OAB-MT 8686, Daniéle Cristina de Oliveira - OAB:OAB/MT 5245, 

Divaneide dos Santos Berto de Brito - OAB:OAB/MT 9614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Aparecido de Souza 

- OAB:5332-A/MT, Leandro Fabris Neto - Defensor Público - OAB:

 INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da juntada da carta precatória 

com diligência negativa do estudo psicossocial, conforme Ref. 23, 

devendo informar o atual endereço da requerida ou requerer o que 

entender de direito.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146822 Nr: 3350-30.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Xavier, Wesley dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thelma aparecida Garcia 

Guimarães - OAB:3402-B/MT

 Autos n° 3350-30.2018.811.0051 (146822)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para inquirição da testemunha EDSON HIROAKI TUTIYA 

para realizar-se no dia 29 de agosto de 2018, às 14h00min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intime-se a testemunha.

Cientifique-se o Ministério Público, pessoalmente, e o Advogado 

constituído pelo réu, via DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de maio de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-88.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 10/07/2018 Hora: 09:00 , na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-20.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA PONTES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 09/07/2018 Hora: 14:00 , na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-87.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA PONTES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 09/07/2018 Hora: 14:20 , na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-16.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARLENE PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 02/07/2018, às 13h:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000643-72.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA PONTES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 09/07/2018 Hora: 14:40hs, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000648-94.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDER TEIXEIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 16/07/2018 Hora: 09:00hs, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DVIINA ALVES FEITOSA Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-41.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSADABE DA SILVA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUELITA DA SILVA FONSECA OAB - MT21396/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 10/07/2018 Hora: 10:20 , na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-93.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU PROGRESSO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILIO AYRES DA SILVA (REQUERIDO)

MICHELLE PATRICIA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 10/07/2018 Hora: 13:00 , na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000518-75.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEAO DENUNCIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Impulsiono o feito, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo legal se manifestar quanto ao bacenjud negativo 

juntado aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001326-46.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA SILVA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

Certifico que o recurso inominado foi interposto tempestivamente. Ato 

contínuo, impulsiono o feito a fim de intimar o recorrido para apresentar 

suas contrarrazões.

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Certidão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000158-41.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DEON ROSSATO OAB - RS84266B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE CAVICHIOLI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 

CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) 

Requerente na pessoa de seu Procurador, para que providencie o 

depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a 

guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o 

pagamento comprovado dos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 3320 Nr: 699-24.2000.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ten Caten, Adair Possebon Ten Caten

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclides Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, Eidilaine Carla Vilela Carrijo - OAB:OAB/MT 

23681-B, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Águeda Dorotéia Domanski 

Jacob - OAB:OAB/MT 8158, Gilberto Jácob - OAB:11.414/MT

 Tendo em vista os documentos juntados às fls. 826/830, impulsiono os 

autos ao requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65276 Nr: 319-68.2018.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO GUILHERME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DAVID FERREIRA - 

OAB:OAB/GO 27.665, JOÃO ANTÔNIO VIEIRA FREIRE - OAB:OAB/GO 

28959, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:OAB/GO 21.593, 

MARÇAL PEREIRA ANDRADE - OAB:OAB/GO 43.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sinomar Gomes Xavier - 

OAB:12.599 GO

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos para que seja intimado o Requerente na pessoa de 
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seu Procurador, através do DJE, para que providencie o depósito do valor 

complementar da diligência, nos termos da certidão a seguir transcrita: 

"Certifico para os devidos fins, que a quantidade de atos para o 

complemento do cumprimento do mandado de diligência é de 02 atos, 

240km, zona rural (ida e volta) perfazendo o valor de R$ 566,40 

(quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), conforme 

Portaria nº 053/2016 e Tabela de Zoneamento. Deverá ser gerada a guia 

de pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no sítio eletrônico do 

TJMT/PJE, devendo ser encaminhado o comprovante de pagamento para 

este Juízo."

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54416 Nr: 952-50.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ WALTER RÔOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) nas 

pessoas de seus Procuradores Wilson Massaiuki Sio Junior e Sueli Vieira 

de Souza, para que apresente, no prazo legal, suas contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65881 Nr: 723-22.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 171263/2018

Autos de Origem: 723-22.2018.811.0029 – Código: 65881

Solicitante/Requerente: João Batista da Silva.

Solicitado/Requerido: Aymore Crédito, Financiamento, e Investimento S/A.

CERTIDÃO

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centro Judiciários sob o nº 171263/2018 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 17/07/2018 às 14h30min. (MT).

 CERTIFICO, ainda, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora acima descritos.

 Canarana/MT, 18 de maio de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64648 Nr: 3653-47.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA TAÍS GOVARI WAGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HANDERSON SIMOES DA SILVA - 

OAB:3279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 171282/2018

Autos de Origem: 3653-47.2017.811.0029 – Código: 64648

Solicitante/Requerente: Fernanda Tais Govari Wagner.

Solicitado/Requerido: B V Financeira S/A C.F.I.

CERTIDÃO

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centro Judiciários sob o nº 171282/2018 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 17/07/2018 às 15h30min. (MT).

 CERTIFICO, ainda, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora acima descritos.

 Canarana/MT, 18 de maio de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55191 Nr: 1357-86.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ SOTTA BORTOLUCCI, JOSÉ ANTONIO 

BORTOLUCCI, MARIA HELENA SOTTA BORTOLUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOGNO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 

LTDA, ROGÉRIO DUQUE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR FERREIRA RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:22439/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 171344/2018

Autos de Origem: 1357-86.2017.811.0029 – Código: 55191

Solicitante/Requerente: Maria José Sotta Bortolucci

Solicitante/Requerente: José Antonio Bortolucci

Solicitante/Requerente: Maria Helena Sotta Bortolucci

Solicitado/Requerido: Mogno Administração e Participações LTDA, 

representante da empresa Rogério Duque de Almeida.

CERTIDÃO

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centro Judiciários sob o nº 171344/2018 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 21/06/2018 às 16h00min. (MT).

 CERTIFICO, ainda, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora acima descritos.

 Canarana/MT, 18 de maio de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 49368 Nr: 1435-17.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DE ALMEIDA, Lucimeire Antonio de 
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Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Borgato Máquinas e Implementos 

S/A, Valtra do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437/B, Marco Antonio Mendes - OAB:11.341-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA 

- OAB:101346, Vanessa Souza Cândido - OAB:306.991

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 63724/2018

Autos de Origem: 1435-17.2015.811.0029 – Código: 49368

Solicitante/Requerente: Aldo Loureiro de Almeida

 Solicitante/Requerente: Lucimeire Antonio de Almeida

Solicitado/Requerido: Comercial Borgato Máquinas e Implementos S/A.

Solicitado/Requerido: Valtra do Brasil Ltda.

CERTIDÃO

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centro Judiciários sob o nº 63724/2018 e designada Sessão de 

Conciliação/ Mediação para o dia 24/07/2018 às 14h00min. (MT).

 CERTIFICO, ainda, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora acima descritos.

 Canarana/MT, 21 de maio de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66958 Nr: 1459-40.2018.811.0029

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRFJ, JDDMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDJ, FDFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 171569/2018

Autos de Origem: 1459-40.2018.811.0029 – Código: 66958

 Solicitante/Requerente: Dafni Raffaely Fernandes Jazinski, representada 

por sua genitora Joana Darc de Melo Fernandes.

Solicitado/Requerido: José David Jazinski

Solicitado/Requerido: Friane de Fátima Jazinski.

CERTIDÃO

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centro Judiciários sob o nº 171569/2018 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 12/07/2018 às 14h30min. (MT).

 CERTIFICO, ainda, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora acima descritos.

 Canarana/MT, 21 de maio de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66936 Nr: 1441-19.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Melchior Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 171560/2018

Autos de Origem: 1441-19.2018.811.0029 – Código: 66936

 Solicitante/Requerente: Darling Michele Cardoso Serafim.

Solicitado/Requerido: Valdecir Folle.

 CERTIDÃO

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centro Judiciários sob o nº 171560/2018 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 12/07/2018 às 12h30min. (MT).

 CERTIFICO, ainda, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora acima descritos.

 Canarana/MT, 21 de maio de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65921 Nr: 745-80.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO FERREIRA DA COSTA, Carlos Vilmar 

Iuanson Almeida, Ilena Grespan, David dos Santos Lima, DAYANE SOUZA 

E SILVA, ERCILIA LOPES ROCHA, Maria Lucia Numeriano, Ivanete Dalla 

Costa, Rutineia Lorenzon Zenaro, Rosimeire Castro Pereira, IVANIR 

SCHLEMMER BRASIL, MARIONI JUSTINA GIOVANONI GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT, DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES - 

OAB:15874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 171534/2018

Autos de Origem: 745-80.2018.811.0029 – Código: 65921

 Solicitante/Requerente: Aparecido Ferreira da Costa e Outros.

Solicitado/Requerido: Município de Canarana/MT.

 CERTIDÃO

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centro Judiciários sob o nº 171534/2018 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 11/07/2018 às 14h30min. (MT).

 CERTIFICO, ainda, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora acima descritos.

 Canarana/MT, 21 de maio de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65425 Nr: 422-75.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PRIMAVERA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLENDA GONÇALVES DOS 

SANTOS - OAB:13639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o relato do necessário. Fundamento.Analisando detidamente os autos, 

bem como o pedido constante na peça de ingresso, denota-se que a 

requerente busca a impetrante, por intermédio da presente ação 

mandamental, em suma, cancelar o protesto da Certidão da Dívida Ativa nº 

2017471285 junto ao Cartório de 2º Ofício da Comarca de Canarana-MT. 

Em sua narrativa fática, alega que desconhece o Auto de Infração n.º 

117402/2011, bem como pugna pelo reconhecimento da prescrição 

intercorrente, assim como ao final, pugnou pela concessão da liminar 

pleiteada, com posterior confirmação, sendo-lhe concedida a segurança 

requerida. Entrementes, verifica-se que há uma Ação Ordinária, com as 

mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Assim, não é 

necessário fazer um esforço profundo para verificar que está presente 

uma das hipóteses de extinção da demanda sem resolução do mérito, que 

é a litispendência, prevista no artigo 485, inciso V, do Código de Processo 

Civil.Acerca da litispendência, imperioso trazer à baila processual o 

entendimento de Nelson Nery Júnior, in litteris:“Dá-se a litispendência 

quando se repete a ação idêntica a uma que se encontra em curso, isto é, 

quando a ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir 

(próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato) (...) A segunda 

ação tem de ser extinta sem conhecimento do mérito. A litispendência é 

instituto típico do processo contencioso.” (In: JÚNIOR, Nelson Nery; NERY, 

Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16. Ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).Outrossim, considerando que a 

presente Ação foi ajuizada após o mandado de segurança de código 

64612, impositivo se faz a extinção desta ação ordinária.Desta feita, e por 

tudo mais que nos autos constam, JULGO E DECLARO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante a litispendência, com 

fulcro no artigo 485, V, do Código de Processo Civil.Intimem-se e após, 

independente de novas deliberações, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de praxe.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 17135 Nr: 364-24.2008.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLMAR DA COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Canarana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DA COSTA FIGUEIRA - 

OAB:5411/RS, Tiago Winck Silva - OAB:36.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador da Fazenda 

Pública Municipal - OAB:

 Vistos e etc...

Considerando que o valor da dívida já foi homologado, determino o 

desapensamento desse processo e o seu arquivamento.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010060-30.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON ESTEVAO WERNER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DA MOTA PAES MACHADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

8010060-30.2017.8.11.0029; Valor causa: R$ 16.720,59; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[LIQUIDAÇÃO / 

CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: ELTON ESTEVAO WERNER Parte Ré: EXECUTADO: 

FERNANDO DA MOTA PAES MACHADO Vistos, etc. Cite-se a parte 

executada, via A. R., para pagar o débito constante na inicial, no prazo de 

3 (três) dias, ou nomear bens à penhora, podendo opor embargos nos 

termos do artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/1995. Decorrido o prazo sem 

pagamento ou nomeação de bens, proceda-se o Oficial de Justiça com a 

penhora de objetos de propriedade da parte devedora, tantos quanto 

bastem para a garantia da dívida, vindo os mesmos devidamente 

relacionados e avaliados. Em havendo penhora, intimem-se as partes para 

comparecer à audiência de conciliação, que deverá ser designada pelo 

Conciliador deste Juízo, alertando-se ao exequente que o seu não 

comparecimento implicará em extinção e arquivamento do feito, sem 

resolução do mérito. Não havendo penhora, intime-se a parte exequente a 

indicar bens passíveis de penhora no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/1995. Cumpra-se expedindo o necessário 

CANARANA, 02 de maio de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000041-84.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA GALVAO ATAIDES DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000041-84.2017.8.11.0029 Visto. Tratando-se de procedimento 

que tramita pelo sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei nº 

12.153/09), está dispensado o relatório. Decido. O feito em questão 

comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito. Registro, inicialmente, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Assim, trata-se de ação de 

cobrança, movida por Policial Militar, em face do Estado de Mato Grosso, 

com o objetivo de receber valores que, segundo alega, lhe são devidos, a 

partir de 03/10/2013, em decorrência de atuação na composição da 

Guarda Patrimonial do Fórum de Canarana – MT, o que lhe garante o direito 

ao recebimento de gratificação por desempenho de função, referente aos 

meses de outubro de novembro de 2013, os quais não foram integrados 

ao seu subsídio. Resta incontrovertido nos autos a condição da parte 

Autora como servidor público do Estado do Mato Grosso na função de 

Policial Militar. O direito adicional como pleiteado pelo militar na ativa, 

quando no desempenho de suas funções à disposição do Poder 

Judiciário, por uma gratificação por desempenho da atividade prestada, 

correspondente a 30% (trinta por cento) de seu subsídio na Corporação, é 

evidente com precisão no artigo 59 da Lei 8.8114/2008[1], que aliás, foi 

recentemente alterada, com a mesma concessão prevista na Lei 

10.649[2], de autoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), que 

foi sancionada pelo governador do Estado, em dezembro do último ano, 

com redação quase idêntica. Conforme acostado aos autos no controle de 

serviço policial militar, a parte Requerente prestou os referidos serviços 

junto ao Poder Judiciário fazendo a guarda patrimonial no Fórum de 

Canarana – MT, nos meses de outubro e novembro do ano de 2013, sem 

receber a gratificação por desempenho de função que é devida, sendo de 

direito o recebimento, pelo que é procedente pedido autoral. Observo que 

a partir do mês de dezembro daquele ano o adicional foi agregado ao 

subsídio do servidor. Ademais, conforme Demonstrativo de Cálculo de 

Folha - Ficha Financeira, não consta o pagamento do benefício nos meses 

pleiteados, portanto, resta também incontroverso nos autos o não 

recebimento do adicional legal de 30% pelos serviços prestados. Com 

efeito, pela aplicação da regra do artigo 373 do Código de Processo Civil, 

restou comprovado pela parte Requerente, o ônus que lhe incumbia de 

provar o fato constitutivo do seu direito, bem como o réu não trouxe aos 

autos fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Isto 

posto, julgo procedente a demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

NCPC, por conseguinte extingo o feito com resolução de mérito, para 

condenar a parte Ré a PAGAR a parte Autora as diferenças dos valores 

advindos da incorporação do adicional de 30% (trinta) por cento do 

subsídio dos meses de outubro e novembro de 2013, devidos como 

gratificação por desempenho da atividade prestada. O valor devido será 

apurado em liquidação de sentença (artigo 509 e ss. do NCPC). Correção 
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monetária desde a data em que deveriam ter sido pagas as verbas 

reflexas, pelo IPCA-E, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, com repercussão geral 

reconhecida (Tema nº 810). Juros de mora desde a citação válida no 

processo de conhecimento (artigo 240 do NCPC), tendo por base legal a 

remuneração básica e juros legais da caderneta de poupança (artigo 404 

do CC c.c. artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 

11.960/2009). Nesse sentido: 1. No pagamento de verbas remuneratórias 

devidas a servidores públicos, os juros moratórios incidem da seguinte 

forma: (a) no percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 3.º do Decreto 

n. 2.322/1987, no período anterior a 24/8/2001, data de publicação da 

Medida Provisória n. 2.180-35, que acresceu o art. 1.º-F à Lei n. 

9.494/1997; (b) no percentual de 0,5% ao mês, a partir da MP n. 

2.180-35/2001 até o advento da Lei n. 11.960, de 30/6/2009, que deu nova 

redação ao art. 1.º-F da Lei n. 9.494/1997; e (c) no percentual 

estabelecido para caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei n. 

11.960/2009. (...) (excertos do EDcl no AgRg no REsp 1125190/PR, Rel. 

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, 

DJe 23/02/2016). Não há condenação ao pagamento de custas, taxas, 

despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase, conforme 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95, aplicáveis subsidiariamente (art. 27 da Lei 

12.153/2009). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado. P.R.I.C. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 

40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos legais. Publicação e 

intimação em sistema. Canarana, 17 de maio de 2018. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito [1] Art. 59 Os militares da ativa, quando no 

desempenho de suas funções à disposição do Poder Judiciário, deverão 

optar por uma gratificação por desempenho da atividade prestada, 

correspondente a 30% (trinta por cento) de seu subsídio na Corporação, 

ou exclusivamente pela remuneração comissionada, prevista nesta Lei. [2] 

Art. 2º Fica alterado o art. 59 da Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 2008, 

passando a vigorar com a seguinte redação: “Art. 59 Os militares da ativa, 

quando no desempenho de suas funções à disposição do Poder 

Judiciário, a qualquer título, deverão optar por uma gratificação por 

desempenho da atividade prestada, correspondente a 30% (trinta por 

cento) de seu subsídio na Corporação, ou exclusivamente pela 

remuneração comissionada, prevista nesta Lei.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 40570 Nr: 1842-28.2012.811.0029

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stefania Maria Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico Lopes - 

OAB:0

 Vistos,

Diante da ausência justificada do representante do Ministerio Público, 

conforme ofício anexo, redesigno a audiência para o dia 25 de junho de 

2018 às 13h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Às Providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 40697 Nr: 1993-91.2012.811.0029

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Evaldo Osvaldo Diehl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stefania Maria Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico Lopes - 

OAB:0

 Vistos,

Diante da ausência justificada do representante do Ministerio Público, 

conforme ofício anexo, redesigno a audiência para o dia 25 de junho de 

2018 às 13h45min (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Às Providências. Cumpra-se.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 105362 Nr: 2042-40.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67779 Nr: 3137-47.2014.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almeida Pereira e Cia LTDA, Jackson de Almeida 

Pereira, Oswaldo de Arruda Garcia, Maria Sebastiana de Arruda Garcia, 

Clarismar Negrisoli Couto Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ipiranga Produtos de Petróleo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO DE MORAES JUNIOR - 

OAB:6208, José Geovaldo da Silva - OAB:6.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira 

- OAB:3.662-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para manifestação, no prazo legal, acerca da certidão de fl. 177.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67149 Nr: 2624-79.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesuino de Farias - 

OAB:12068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32053 Nr: 1444-04.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Excelência Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo 

legal, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62397 Nr: 2215-40.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gessi Fátima de Cangussu Brito, Daniel de Brito
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Projecon - Projetos Incorporações e 

Construção Ltda, Fernando Goulart Sauer, Nilza Crancio Sauer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Frata dos Santos - 

OAB:13675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora acerca do interesse na oitiva das testemunhas 

Glauber Silva Tocantins, Otávio Behling e Jordelino Rangel Soares, em 15 

dias, sob pena de tornar preclusa a produção de tal prova, sendo positiva, 

expeçam-se as missivas. Sustento que às fls. 128 manifestou-se somente 

quanto à Eloá de Carvalho Lourenço e Leslie Moniz Figueira, cuja CP 

aportou exitosa às fls. 140-153.

Na oportunidade, caso desista de tais oitivas, deverá apresentar suas 

alegações finais.

Após, intimem-se os requeridos para tanto e façam-me, posteriomente, 

conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 51263 Nr: 2195-83.2012.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFdN, FFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Antonio Magri - 

OAB:OAB/MG 109.893, CEZAR MENEZES DOS ANJOS - OAB:MG53340

 Vistos etc.

Diante da nova planilha de cálculo apresentada pela parte autora, com 

fundamento no art. 528 do CPC, INTIME-SE o executado por carta 

precatória, para, em 3 dias pagar o débito alimentar, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto e prisão civil, 

pelo prazo de 1 a 3 meses (§§1º e 3º).

Após, decorrido o prazo, renove-se vistas ao MP e façam-me conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74241 Nr: 2044-15.2015.811.0024

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JBdJ, MAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMF, SFdF, LFdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ....CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.Considerando que o 

pedido de destituição do poder familiar prescinde à adoção, verifico que, 

muito embora o Ministério Público tenha manifestado para que os autores 

emendassem a inicial (fl. 76) e ocorreu o comando pelo juízo que presidia 

a causa (fls. 78), estes restaram silentes e foi causa extintiva da ação 

que, posteriormente, foi anulada por decisão do e. TJMT e, aportado o feito 

à origem, ao prosseguir com a ação, a parte autora tão somente 

manifestou pela realização de audiência e não emendou a inicial conforme 

determinado.Desta feita, a fim de evitar nulidade processual, e diante da 

imprescindibilidade da medida, suspendo, por ora, a análise do pedido de 

adoção, na forma do art. 313, V, “a”, do CPC, até que as partes 

solucionem a questão do poder familiar.Determino, assim, que os autores 

providenciem o necessário para que ocorra a destituição do poder familiar, 

ingressando com a ação pertinente, já que não cabe mais, nesta fase 

processual, a emenda à inicial.Intime-se.Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77767 Nr: 261-51.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Borges de Lara Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 I. Homologo a desistência das testemunhas. II. Aguarde-se o retorno das 

precatórias, ocasião em que determino o encerramento da instrução e a 

intimação das partes para alegações finais, no prazo sucessivo de 5 dias, 

vindo-me após conclusos para sentença. III. Inexistindo qualquer alegação 

de nulidade, saem os presentes intimados. IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76430 Nr: 3036-73.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalina Luiza da Glória

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156

 Vistos, etc. I. Homologo a desistência das demais testemunhas. II. Encerro 

a instrução e determino que os autos venham-me conclusos para 

sentença. III. Oficie-se ao Juízo Deprecado de fl. 96 solicitando a 

devolução da missiva sem cumprimento. IV. Inexistindo qualquer alegação 

de nulidade, saem os presentes intimados. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 97653 Nr: 4750-97.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Arcas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MOTTA CARVALHO E 

OLIVEIRA - OAB:24073/O

 Vistos, etc. I. Encerro a instrução e determino que os autos venham 

conclusos para sentença, diante das alegações finais acima 

apresentadas. II. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 106030 Nr: 2323-93.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glaucio da Silva Alexandre, Carlos Roberto 

Arantes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAYANE PINHEIRO DO 

NASCIMENTO - OAB:20797/O

 ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de revogação do acusado 

CALRLOS ROBERTO ARANTES PEREIRA, pois ainda se encontram 

presentes os fundamentos da sua decretação, o que faço com 

fundamento no art. 312 do CPP. Por outro lado, REVOGO a prisão 

preventiva de GLÁUCIO DA SILVA ALEXANDRE e concedo-lhe liberdade 

provisória, nos termos da fundamentação mediante o compromisso 

de:a)Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas 

atividades;b)Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de 

folga;c)Proibição de frequentar bares, boates e locais congêner e de 

cometer outros crimes;d)Pagamento de fiança no importe de 2 (dois) 

salários mínimos, mediante o termo de compromisso de comparecimento a 

todos os atos do processo, sob pena de ter sua prisão preventiva 

decretada, nos termos do § 4. art. 282 do CPP.Expeça-se alvará de 

soltura, se por outro motivo não deva continuar preso, após o 

recolhimento da fiança.Intimem-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65421 Nr: 1319-60.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Texeira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raoni Teixeira dos Santos - 
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OAB:15.468

 Vistos, etc.

 I. Diante do fato de este Magistrado ser, na data previamente designada 

para a realização do ato processual, selecionado para o Curso “Oficina de 

Prevenção à Tortura e Outros Tratamentos Cruéis Desumanos ou 

Degradantes para Magistrados do TJMT” nos dias 07 a 08 de junho, de 

modo a evitar prejuízos às partes, redesigno a solenidade para o dia 26 de 

junho de 2018, às 16h30min.

II. Considerando que o sistema processual é preclusivo, mantenho a 

decisão de fl. 135 pelos próprios fundamentos, diante da resposta a 

acusação de fl. 128 da Defensoria Pública.

III. Ante a juntada de procuração nas fls. 146, determino que a Secretaria 

altere a representação processual do acusado no sistema Apolo e na 

capa dos autos.

IV. Saliento que eventuais reclamações contra servidores do judiciário 

devem ser encaminhadas para a Diretoria do Foro competente, eventuais 

crimes ao MP e eventual falha da Defensoria à este órgão.

V . Intime-se na forma da decisão anterior, inclusive o advogado de 

documento retro.

VI. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 105866 Nr: 2257-16.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Robert de Amorim - 

OAB:6610/MT

 Vistos etc.

Designo audiência para oitiva das testemunhas deprecadas, para 

14/6/2018, às 18h30. (MT).

 Intime-se a testemunha para que seja ouvida na data designada, devendo 

constar no mandado a data, hora e o local da audiência.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se a defesa, por Diário Eletrônico.

Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40552 Nr: 3387-85.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Umberto Mendes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 41038 Nr: 2825-76.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Rocha de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da devolução da correspondência que postou a carta de citação 

do requerido/executado constando "recusado".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21539 Nr: 2171-94.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalina Braz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julierme Francisco Meira Silva 

- OAB:11811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21540 Nr: 2160-65.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanilza Nascimento da Costa, Paulo Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julierme Francisco Meira Silva 

- OAB:11811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alexandre Oliveira 

da Silva - OAB:14039-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40883 Nr: 3406-91.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Pereira de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40512 Nr: 3457-05.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zadir Angelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40493 Nr: 2472-36.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Canavarros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 28.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33554 Nr: 2848-27.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedita Seraphina de C. Reiners

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33596 Nr: 2625-40.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Arruda dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. I. Defiro o pedido do advogado, diante da notória paralisação 

dos caminhoneiros e a falta de combustível na Comarca. Logo, redesigno 

o ato para o dia 04 de julho de 2018, às 15h00. II. Intimem-se. III. Saem os 

presentes intimados. IV. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21558 Nr: 2176-19.2008.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Furnas Centrais Elétricas S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Pereira da Silva, Silvana Domingas 

da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Ryuzo Sugizaki - 

OAB:171646/SP, Anderson Lanna Bittencourt - OAB:RJ/153.112, 

Denize Moretto - OAB:10.424/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giancarlo Cássio de Oliveira 

Bello - OAB:OAB/MT 5724

 Vistos etc.

Nos termos da decisão proferida no agravo de instrumento de nº 

1002683-83.2018.811.0000 nomeio o Sr. Edmilson Pinho de Sá, CREA/MT 

149992, como perito para, acompanhar o cumprimento de sentença, nos 

moldes determinados na sentença transitada em julgado, conforme voto da 

relatora.

Para tanto, fixo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como 

honorários periciais que deverão ser depositados em juízo pela parte 

requerida, solicitante do perito, no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de 

preclusão do acompanhamento.

Depositado o valor dos honorários periciais em juízo, expeça-se novo 

mandado de reintegração de posse e, após o devido cumprimento, 

levante-se por alvará de levantamento, os honorários periciais em favor 

do expert nomeado.

Reintegrado o autor na posse do imóvel, ao arquivo com as baixas e 

anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35876 Nr: 1607-47.2010.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celina Gomes de Moraes-ME, Celina Gomes de 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Suspendo por ora a decisão de fl. 41.

 No que tange ao pedido de fl. 42, indefiro, uma vez que tal diligência 

incumbe à parte, não ao Juízo. Desta forma fixo o prazo de 30 dias para 

que providencie tal diligência, inclusive informe acerca do relatado óbito 

documentalmente, no mesmo modo que deverá requerer acerca da 

retificação do polo passivo, na mesma oportunidade.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62446 Nr: 2260-44.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzil Conceição Matoso Rodovalho, Aureo Matoso Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilmair Gregório da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ANTE O EXPOSTO, julgo extinto sem apreciação do mérito, o presente 

processo na forma do art. 485, IV c/c art. 330, §1º, II c/c art. 322 e art. 

324, todos do Código de Processo Civil.Custas recolhidas.Condeno o autor 

em honorários sucumbenciais na forma do art. 85, §2º do CPC, em 10% do 

valor da causa.Intimem-se.Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as 

baixas e anotações de praxe.Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000364-70.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO PEDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Autos n° 1000364-70.2018.811.0024 Vistos, 

etc. A parte autora veiculou pedido de concessão de justiça gratuita. 

Todavia, ao menos com base nos parcos elementos que compõem o feito, 

não é crível que a parte autora não tenha condições de arcar com as 

custas processuais, sobretudo, quando dispõe de R$ 2.750,00 (dois mil 

setecentos e cinquenta reais) para investimento de alto risco. Assim 

sendo, deve ser oportunizada à parte requerente a possibilidade de 

demonstrar a sua hipossuficiência. CONCLUSÃO. I. Desta forma, nos 

termos do art. 99, §2º, do CPC, DETERMINO que a parte autora comprove 

nos autos a insuficiência de recursos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. II. Decorrido o prazo, 

tragam os autos conclusos. III. Certifique-se eventual silêncio. IV. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000337-87.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGUES DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO OAB - MT0009140A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gilson Fernandes (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Autos nº 1000337-87.2018.8.11.0024 
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Vistos, etc. I. Intime-se a parte autora, por meio do advogado constituído, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, sob pena de 

extinção o feito, para: a) apresentar qualificação do requerido, nos termos 

do que dispõe o art. 319, II, do CPC; b) especificar objetivamente os 

pedidos, sobretudo o liminar, indicando os limites em que a ‘restituição’ da 

posse da servidão é requerida, uma vez que, do que consta na narrativa 

dos fatos, teria supostamente havido destruição do encanamento de água, 

já que, o requerido, conforme alega “passou com o trator em todo o trajeto 

que percorria as mangueiras” (fl. 4) e c) informar acerca da opção pela 

realização ou não da audiência de conciliação. II. Certifique-se eventual 

silêncio. III. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000358-63.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA DE ARAUJO SILVA (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito, em cumprimento as determinações legais, 

intimando o advogado do requerente pela imprensa, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, providenciar o depósito de diligências ao Oficial de 

Justiça, para cumprimento do ato deprecado, nos termos do Prov. 

07/2017-CGJ, emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 55446 Nr: 48-50.2013.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora e Incorporadora GDN Ltda, Lori 

Nitsche

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B

 Vistos, etc.

 I. Prosseguindo na instrução processual, com fulcro no art. 385 e 442 do 

CPC/2015, defiro o pedido de oitiva de testemunha, veiculado pela parte 

autora (fls. 82/82verso).

II. Para tanto, designo audiência de instrução para o dia 23 De agosto de 

2018, às 16h30min.

III. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem o rol de suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito 

(art. 357, §4°, CPC/2015).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, 

CPC/2015).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC/2015).

IV. Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

V. Intimem-se as partes.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 72302 Nr: 1185-96.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcedina Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito 

ou adotar medidas para encaminhamento do processo, nos termos do art. 

485, III do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103188 Nr: 1107-97.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEDDIMA RAYZA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC/2015, observa-se 

que as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

II. De outra feita, não há questões processuais pendentes nesta fase, de 

modo que declaro saneado o processo.

 III. Para análise da controvérsia judicial, necessária realização de perícia 

médica na parte autora para aferição da alegada incapacidade laborativa. 

Desta feita, NOMEIO como perito médico o Dr. João Leopoldo Baçan, que 

servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso.

IV. O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

Para a realização da perícia, observem-se as seguintes determinações:

a) Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem 

assistente(s), apresentar(em) quesitos caso ainda não o tenham feito e/ou 

arguir(em) o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso (art. 465, 

§1°, I, CPC/2015);

b) Após, deverá a secretaria deste Juízo designar data e hora para 

realização da perícia nas dependências do Fórum da Comarca, conforme 

sua disponibilidade, intimando-se para comparecimento, com tempo 

suficientemente hábil, o perito nomeado, as partes e seu(sua) 

advogado(a), devendo a pessoa periciada ou seu representante legal ser 

advertida de que deverá trazer todos os documentos médicos 

necessários à clara compreensão do histórico e atual quadro clínico de 

sua moléstia (exames, laudos, atestados, etc.).

 c) Advirta-se o perito nomeado de que deverá responder com clareza e 

objetividade os quesitos das partes e deste Juízo, que indica como seus 

os quesitos unificados aprovados pela Recomendação Conjunta n° 1/2015 

do CNJ (vide Formulário de Perícia, Hipóteses de Pedido de Auxílio-Doença 

ou Aposentadoria por Invalidez), devendo fornecer o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias após a realização dos exames periciais, podendo pedir 

prorrogação desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando 

por escrito essa situação para apreciação judicial.

 Aportado o laudo aos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, 

em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Com fundamento nos arts. 25 e 28, parágrafo único, da Resolução n° 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal, desde já FIXO em R$ 500,00 

(quinhentos reais) os honorários periciais, que serão arcados pela Justiça 

Federal, já que se trata de processo tramitando no âmbito da jurisdição 

federal delegada.

 V. Manifestando-se as partes quanto ao teor do laudo médico pericial, ou 

certificado o transcurso do prazo para tal finalidade, solicite-se o 

pagamento do perito junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato 

Grosso, anexando cópia da presente nomeação.

VI. Oportunamente será deliberado quanto à necessidade de realização de 

audiência de instrução.

VII. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 85799 Nr: 3707-62.2016.811.0024

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vimare Participações e Investimentos Ltda, Antonio 

Maércio de Jorgi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Kekuchi Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5940

 Diante do exposto: I. Por verificar a existência de erro material na redação 

da “cláusula décima quarta” do contrato entabulado entre as partes, 

REJEITO a exceção de incompetência;II. INDEFIRO o pedido de 

chamamento do feito à ordem.III. Com fulcro no art. 119 do CPC, ACOLHO o 

pedido de habilitação de Antônio Maércio de Jorgi, como assistente 

litisconsorcial, procedam-se as devidas anotações no sistema.Intime o 

assistente litisconsorcial para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar se 

pretende produzir outras provas além das carreadas aos autos, 

especificando-as e justificando-as, em caso positivo.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, tragam os autos conclusos. Eventual silêncio 

deverá ser certificado.IV. INDEFIRO o pedido de delimitação da área do 

despejo.V. DETERMINO o cumprimento do mandado de despejo. Para tanto, 

intime a parte requerida para que desocupe voluntariamente o imóvel 

objeto do contrato de locação, no prazo de 15 (quinze) dias.VI. Expeça-se 

o necessário.VII. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000373-32.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CAMINHONEIROS - ABCAM (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Autos n° 1000373-32.2018.8.11.0024 Vistos, 

etc. ÁUREA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA – EPP 

ajuizou ação de interdito proibitório em desfavor da ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE CAMINHONEIROS – ABCAN, representada por JOSÉ DA 

FONSECA LEMES. Aduz, em síntese, ser empresa destinada à extração, 

engarrafamento e comercialização de água mineral e plantas, cujo 

transporte à capital do Estado teria sido impedido em decorrência de 

paralisação de diversos caminhoneiros integrantes da associação 

requerida, que, orientados por ela, estariam obstando o trânsito de 

veículos pesados na Rodovia MT 251, como forma de protesto em defesa 

da categoria. Reputa como arbitrária e ilegal a medida adotada pelos 

caminhoneiros integrantes da associação requerida, uma vez que estaria 

obstada de exercer suas atividades comerciais, as quais reputa essencial 

à sua sobrevivência e também à sobrevivência e saúde coletivas. 

Sustenta, ao final, restarem presentes os requisitos autorizadores da 

liminar, a qual é postulada no sentido de que ‘determinar que o requerido 

abstenha de impedir a passagem dos caminhões VW/24.280 CRM 6X2, 

placa QBF 2280, VW/24.280 CRM 6X2, placa QBQ 6176, M. BENZ/L 1620, 

placa KEG 9336 todos brancos, que transportam a água engarrafada pela 

Requerente’. Apresentou posteriormente petição de emenda à inicial, 

retificando o polo passivo da demanda. É o relatório. Decido. Inicialmente, 

convém destacar que, conquanto a ação seja nominada interdito 

proibitório, apresenta, em verdade, pedido de obrigação de fazer, já que a 

empresa requerente não exerce posse – ainda que indireta – sobre a 

rodovia em questão. Donde se verifica que não haveria legitimidade, 

tampouco interesse processual de sua parte em postular a garantida 

possessória. Dessa maneira, a considerar que, nos termos do art. 322,§ 

2°, do CPC, ‘a interpretação do pedido considerará o conjunto da 

postulação e observará o princípio da boa-fé’, passo a analisar a 

demanda, em atenção à pretensão nela contida, ou seja, como ação de 

obrigação de fazer, isto é, medida destinada à garantia de circulação pela 

Rodovia MT 251, a despeito de seu nomen iuris. Pois bem. No que tange ao 

pedido de tutela de urgência, são necessários para sua concessão, 

conforme art. 300 do CPC/2015, os seguintes requisitos: 1) probabilidade 

do direito e 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

de conhecimento público a atual situação vivenciada pela sociedade 

brasileira em decorrência da paralisação do transporte de cargas pesadas 

deflagrada há 10 (dez) dias: desabastecimento de combustíveis fósseis, 

produtos alimentícios, insumos em hospitais, fábricas, etc. Diante a 

gravidade da situação e da indisponibilidade do interesse público em 

questão, foi deferida pelo Supremo Tribunal Federal medida cautelar em 

arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pelo 

Presidente da República, autorizando: “(..) sejam tomadas as medidas 

necessárias e suficientes, a critério das autoridades responsáveis do 

Poder Executivo Federal e dos Poderes Executivos Estaduais, ao 

resguardo da ordem no entorno e, principalmente, à segurança dos 

pedestres, motoristas, passageiros e dos próprios participantes do 

movimento que porventura venham a se posicionar em locais 

inapropriados nas rodovias do país; bem como, para impedir, inclusive nos 

acostamentos, a ocupação, a obstrução ou a imposição de dificuldade à 

passagem de veículos em quaisquer trechos das rodovias; ou o 

desfazimento de tais providências, quando já concretizadas, 

garantindo-se, assim, a trafegabilidade; inclusive com auxílio, se 

entenderem imprescindível, das forças de segurança pública, conforme 

pleiteado (Polícia Rodoviária Federal, Polícias Militares e Força Nacional)” 

(STF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 519, 

Trecho da decisão monocrática, Relator Ministro Alexandre de Moraes 

proferida em 25.5.2018 – sem grifo no original) Ademais, diante da 

situação nacional, foi expedido pelo Governador do Estado de Mato 

Grosso o Decreto n° 1497/2018, no qual é declarada situação de 

emergência, diante do desabastecimento, de maneira a garantir o trânsito 

de veículos com produtos essenciais e a manutenção dos referidos 

serviços. Portanto, há probabilidade no direito invocado, uma vez que o 

movimento paredista, nos termos em que se propõe e apresenta e 

conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, viola inúmeros princípios de 

envergadura fundamental, tais como: liberdade de locomoção, o valor 

social do trabalho (fundamento da República) e o direito à propriedade, os 

quais não são sobrepostos, de maneira absoluta, pelo direito de greve e 

de reunião dos requeridos. Em outras palavras, a reivindicação por 

melhores condições de trabalho, não podem suplantar o direito da 

empresa requerente em exercer suas atividades comerciais. Por outro 

lado, há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, em razão da 

impossibilidade de comércio dos produtos e, em sentido amplo, de 

desabastecimento da população consumidora do produto indispensável à 

vida: água. CONCLUSÃO I. Diante do exposto, presentes os requisitos 

legais, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, de modo a garantir a 

trafegabilidade dos veículos da autora na Rodovia MT 251, determinando 

que os requeridos abstenham de impedir a passagem dos veículos 

caminhões que transportem produtos da autora. II. Por ocasião do 

cumprimento da ordem, deverá o Sr. oficial de justiça identificar e 

especificar em certidão os dados necessários para qualificação de todos 

os requeridos, indicando objetivamente líderes da paralisação e/ou 

eventuais entidades de classe representadas no local, nos termos do art. 

319, II, do Código de Processo Civil. III. Vislumbrando o Sr. Oficial 

resistência por parte dos requeridos no cumprimento da ordem, deverá 

lavrar certidão circunstanciada acerca do ocorrido, quando então restará 

autorizado, desde já, o uso da força policial. IV. Sem prejuízo do exposto, 

citem-se e intimem-se os requeridos, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecerem à audiência de conciliação, devendo o 

ato ser designado e realizado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca (art. 334, CPC/2015). 

Advirtam-se às partes que a ausência injustificada à audiência de 

conciliação será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8°, CPC/2015). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogado, é obrigatório (art. 334, §9°, CPC/2015). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC/2015), ou, do protocolo 
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do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer 

às hipóteses do art. 334, §4°, I, do CPC/2015. Advirta-se à parte requerida 

a não apresentação de contestação importará na aplicação da revelia, 

presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC/2015). V. Havendo acordo, retorne o feito em 

conclusão. VI. Contestada a ação, sendo o caso (arts. 350 e 351 

CPC/2015), intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias. VII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000350-86.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EXPRESSO RUBI LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT0003504S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - AGER/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Autos n° 1000350-86.2018.811.0024 Vistos, 

etc. Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado 

por EXPRESSO RUBI LTDA, contra ato reputado ilegal perpetrado pelo 

COORDENADOR DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – AGER/MT, com 

endereço apontado na Avenida Carmindo de Campos, n° 329, bairro 

Shangri-lá, Cuiabá/MT. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a 

inicial, observa-se que a autoridade apontada como coatora, exerce seu 

mister em Cuiabá/MT. Com efeito, no que tange à competência para 

processar e julgar mandado de segurança, Hely Lopes Meirelles assim 

leciona sobre o assunto: “A competência para julgar mandado de 

segurança define-se pela categoria da autoridade coatora e pela sua sede 

funcional (...) Para os mandados de segurança contra atos das 

autoridades estaduais e municipais o juízo competente será sempre o da 

respectiva Comarca, circunscrição ou distrito, segundo a organização 

judiciária de cada Estado (...)” A jurisprudência do TJMT é neste sentido: 

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA CASSADA. Tratando-se de 

mandado de segurança a fixação da competência do Juízo se dá de 

acordo com a sede funcional da autoridade tida por coatora. Assim, 

constatada a incompetência absoluta do Juízo, a única providência legítima 

a ser adotada pelo magistrado no processo é a remessa ao Juízo 

competente, de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 64, 

§3º, do CPC, sendo, pois, nula a decisão de extinção do feito sem 

resolução do mérito. Precedentes do STJ.” (TJ/MT, Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Ap 133227/2017, Relatora Desembargadora 

Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, DJe 24/1/2018 – sem grifo no 

original) “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO — 

MANDADO DE SEGURANÇA — INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA — DIVERGÊNCIA — CARACTERIZAÇÃO EM JULGADOS 

ISOLADOS. COMPETÊNCIA — NATUREZA ABSOLUTA — FIXAÇÃO — 

SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE INDICADA COATORA. A 

uniformização de jurisprudência não é cabível, no caso, porque, nos 

termos do artigo 476, I e II, exige-se o dissenso entre turma, câmara, grupo 

de câmaras ou câmaras cíveis reunidas, diferentemente do que se 

impugnou, porquanto se trata de decisões isoladas de magistrados de 

Segunda Instância. A competência para processar e julgar mandado de 

segurança, além de possuir natureza absoluta, é estabelecida em atenção 

ao local da sede funcional da autoridade indicada coatora. Recurso não 

provido.” (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, AgR 68296/2014, Relator 

Desembargador Luiz Carlos da Costa, DJe 7/8/2014 – sem grifo no 

original) Desta feita, constata-se que este Juízo é absolutamente 

incompetente para apreciar o presente feito, uma vez que a autoridade 

apontada como coatora, exerce suas funções em Cuiabá/MT. 

CONCLUSÃO Diante do exposto, com fulcro no art. 64, §1°, do CPC/2015, 

DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo para apreciar o 

mandamus, e, por consequência, determino a remessa dos presentes 

autos à Comarca de Cuiabá/MT. Decorrido o prazo para interposição de 

recurso, certifique-se e remetam-se os autos, procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010262-27.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERCHAGUI - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIA ROGILVA BENITH VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT0017730A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

8010262-27.2014.8.11.0024. EXEQUENTE: COOPERCHAGUI - 

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES 

EXECUTADO: LIDIA ROGILVA BENITH VIEIRA Vistos etc. A embargante em 

seus argumentos afirma que o bloqueio do valor objeto deste cumprimento 

de sentença recaiu em conta poupança e, portanto, tal importância seria 

impenhorável, conforme artigo 833, X, CPC. Ocorre que a embargante não 

se desincumbiu do ônus de sua prova, visto que não trouxe aos autos 

qualquer documento que confirme suas alegações. Importante destacar 

que os julgados do E. TJMT afirmam que se a conta poupança é 

movimentada reiteradamente como se fosse conta corrente, o bloqueio 

será válido, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO A QUO QUE DETERMINOU O 

DESBLOQUEIO DE VALORES PENHORADOS EM CONTA POUPANÇA – 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REITERADA – UTILIZAÇÃO COMO CONTA 

CORRENTE – CADERNETA DE POUPANÇA DESCARACTERIZADA – 

PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Descaracteriza a proteção legal de impenhorabilidade de conta 

poupança na hipótese de reiterada movimentação financeira da caderneta, 

registrada por meio de saques, pagamento de boletos e transferência de 

valores, tornando-se possível o bloqueio de numerário depositado em 

conta poupança. (AI 127012/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 

30/11/2016).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON-LINE – AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR – PRESCINDIBILIDADE – BLOQUEIO DE 

CRÉDITOS EM CONTA POUPANÇA – SISTEMA BACEN/JUD – 

DESVIRTUAMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA – PENHORA 

AUTORIZADA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – DECISÃO MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. São impenhoráveis as quantias depositadas 

em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, 

conforme disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil/2015. 

Verificado o desvirtuamento da caderneta de poupança, uma vez que 

utilizada como conta corrente, retirada a sua essência de economia de 

valores, e, por conseguinte, legítima a constrição. A orientação 

jurisprudencial da Corte Superior é no sentido de que o prazo recursal 

para o revel, corra a partir da publicação da sentença em cartório, 

independentemente de sua intimação. (AI 63434/2016, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 13/12/2016).” 

Ademais, sendo o papel do julgador buscar a verdade real, com 

fundamento no artigo 370 c/c artigo 378 do NCPC, CONVERTO o 

julgamento em diligência e determino que a embargante Lídia Rogilva Benith 

Vieira traga aos autos, no prazo de 10 dias, os extratos de movimentação 

da conta poupança pelo período de 6 (seis) meses, na íntegra, sem 

quaisquer recortes ou traços de manipulação do documento. Em não 

havendo manifestação, retornem os autos conclusos para decisão. 

Tomem-se as demais providências de estilo. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por Juíza Leiga 

conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de maio de 2018. Leonísio 
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Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-80.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAOLO VENZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA OAB - MT7374/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000482-80.2017.8.11.0024. REQUERENTE: LEONARDO PAOLO VENZO 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. Esclareça o autor em 05 

dias quais pontos restaram controvertidos para justificar a necessidade 

da audiência de instrução, bem como especifique quais provas ainda 

serão produzidas nesta audiência. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, a decisão exarada pela juíza leiga conforme Lei n° 9099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 22 de maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-40.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIELLI ROSA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000075-40.2018.8.11.0024. REQUERENTE: JOZIELLI ROSA DUARTE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. CONVERTO o julgamento em diligência. Compulsando o 

procedimento, constata-se que o comprovante de endereço está em nome 

de terceiro, deve a parte reclamante anexar documentação válida em 

nome próprio ou comprovar vínculo com terceiro alheio a lide. Desse modo, 

converto o julgamento em diligência e determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos autos comprovante 

de endereço em seu nome, sob pena de extinção processual. Após, 

conclusos. Tomem-se as demais providências de estilo. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada pela Juíza Leiga 

conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de maio de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-89.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA NOGUEIRA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000559-89.2017.8.11.0024. REQUERENTE: NILDA NOGUEIRA BRAGA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que a 

autora não se dignou a trazer aos autos os demais documentos 

solicitados na decisão constante do ID 12151797. Assim, concedo nova 

oportunidade a autora, para que em 10 (dez) dias cumpra integramente a 

decisão supramencionada, sob pena de extinção processual. Após, 

conclusos. Tomem-se as demais providências de estilo. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada pela Juíza Leiga 

conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de maio de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-14.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON CORREIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000025-14.2018.8.11.0024. REQUERENTE: WILSON CORREIA DE SOUSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Compulsando o procedimento, 

constata-se que o documento de negativação anexado na inicial foi 

expedido em caráter confidencial e mediante convênio firmado com 

particular. Preceitua o artigo 43, § 4º, do CDC - Os bancos de dados 

relativos a consumidores, e os serviços de proteção ao crédito e 

congêneres são considerados entidades de caráter público-, significando 

dizer que qualquer interessado poderá prontamente dispor das 

informações ali contidas a seu respeito, notadamente para produzir prova 

em juízo. Ainda, vê-se que foi apresentado comprovante de endereço em 

nome de terceiro, deve a parte reclamante anexar documentação válida 

em nome próprio ou comprovar vínculo com terceiro alheio a lide. Ressalto 

que a parte tem cadastro de endereço no SPC constando como cidade de 

Cuiabá – MT. Desse modo, converto o julgamento em diligência e determino 

a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar o 

demonstrativo de negativação emitido pelo órgão em que consta a 

restrição (SCPC, SPC e SERASA), bem como acostar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome, sob pena de extinção 

processual. Após, conclusos. Tomem-se as demais providências de estilo. 

Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de 

Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 23 de maio de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000703-63.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALETINA GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO)
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JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO)

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000703-63.2017.8.11.0024. REQUERENTE: ALETINA GOMES FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Compulsando o 

procedimento, constata-se que o comprovante de endereço está em nome 

de terceiro, deve a parte reclamante anexar documentação válida em 

nome próprio ou comprovar vínculo com terceiro alheio a lide. Desse modo, 

converto o julgamento em diligência e determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos autos comprovante 

de endereço em seu nome, sob pena de extinção processual. Após, 

conclusos. Tomem-se as demais providências de estilo. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada pela Juíza Leiga 

conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 23 de maio de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000701-93.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GASPAR FERREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO)

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO)

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000701-93.2017.8.11.0024. REQUERENTE: GASPAR FERREIRA BORGES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. CONVERTO o julgamento 

em diligência. Compulsando o procedimento, constata-se que o 

comprovante de endereço está em nome de terceiro, deve a parte 

reclamante anexar documentação válida em nome próprio ou comprovar 

vínculo com terceiro alheio a lide. Desse modo, converto o julgamento em 

diligência e determino a intimação da parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, acostar aos autos comprovante de endereço em seu nome, 

sob pena de extinção processual. Após, conclusos. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada pela Juíza Leiga conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 23 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-90.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO SILVA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI MELO MOREIRA OAB - MT2626/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE VITÓRIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNESTO CAMPOS FILHO OAB - MT0006666A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. Chapada 

dos Guimarães-MT, 30 de maio de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI 

ROZIN Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-85.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IZABETE DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDICEIA CANDIDA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000072-85.2018.8.11.0024. REQUERENTE: IZABETE DE SIQUEIRA 

REQUERIDO: LAUDICEIA CANDIDA DE SOUZA Vistos. Compulsando-se os 

autos, verifico que até a presente data não houve a devolução do Aviso 

de Recebimento da carta de citação enviada. Assim, designe-se nova 

audiência de conciliação, fazendo-se as necessárias intimações das 

partes. Intime-se. Cumpra-se. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada pela juíza leiga conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 24 de maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010031-05.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE JESUS FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA SILVA BRAGA ADDOR OAB - MT0015511A (ADVOGADO)

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT0011370A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAVANELLO E RAVANELLO LTDA - ME (EXECUTADO)

RODRIGO SERAMIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO SERGIO DE ANDRADE TECHI OAB - MT0011336A (ADVOGADO)

MARISA NEVES DE CARVALHO PERRI OAB - MT9843/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 

8010031-05.2011.8.11.0024. EXEQUENTE: ROSILENE DE JESUS 

FIGUEIREDO EXECUTADO: RAVANELLO E RAVANELLO LTDA - ME, 

RODRIGO SERAMIN Vistos etc. A parte exequente pugnou pela realização 

da pesquisa no sistema INFOJUD para localização de bens passiveis de 

penhora das partes executadas. Sabe-se que a consulta ao sistema 

INFOJUD é uma estratégia de integração das informações de Segurança 

Pública, Justiça e fiscalização que interliga as bases federais e estaduais, 

sendo o sistema perfeitamente compatível com os princípios norteadores 

dos Juizados. Outrossim, em recentes julgados o Superior Tribunal de 

Justiça assentou jurisprudência sobre a desnecessidade da parte esgotar 

todas as vias de pesquisa de bens, para se deferir a busca de bens no 

Sistema Infojud, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. PESQUISA DE BENS VIA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE 

ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535 

do CPC/1973 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente 

todas as questões postas ao seu exame, como ocorreu na espécie. 2. "O 

STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o 

Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são 

meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a 

busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 
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1.619.080/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 

19/4/2017). 3. Recurso especial parcialmente provido.”(REsp 1667420/RJ, 

Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2017, 

DJe 14/06/2017). “ “PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. 

ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I - O STJ 

posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud 

deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios 

colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de 

bens aptos a satisfazer os créditos executados. II - Atualmente, a questão 

se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte 

Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos 

recursos repetitivos. III - Agravo interno improvido.”(AgInt no REsp 

1619080/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017).” Ademais, considerando que tais 

sistemas são meios colocados à disposição dos credores para simplificar 

e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, 

DEFIRO a realização da consulta ao banco de dados da Receita Federal, 

via sistema INFOJUD, para obtenção das últimas declarações de imposto 

de renda dos Executados através dos dados fornecidos no ID 11937174. 

Após a juntada dos documentos, intime-se o exequente para o regular 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Cumpra-se. Decisão 

sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 20 de maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000199-23.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AQUINO BOM DESPACHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0009151A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000199-23.2018.8.11.0024. REQUERENTE: AQUINO BOM DESPACHO DA 

SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

etc. A parte autora requereu a desistência através de petição no ID 

12949657 por ser o juízo incompetente para o presente feito. Nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta ação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 16 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010040-25.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SYMONY CASSEMIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010040-25.2015.8.11.0024. EXEQUENTE: SYMONY CASSEMIRA DA 

SILVA EXECUTADO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES 

LTDA Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, passo à análise do 

MÉRITO. A execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente solucionado. A parte autora levantou a integralidade 

da execução através do Alvará Eletrônico N° 398109-6/2018, dando por 

encerrada a execução. Sobre o tema existem inúmeros julgados no 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – 

ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO 

DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

0 8 / 1 1 / 2 0 1 7 ) 

____________________________________________________________

_______ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA 

OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de Processo Civil 

extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. (Ap 

22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 16 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020011-34.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVAILDO NASCIMENTO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8020011-34.2015.8.11.0024. REQUERENTE: EVAILDO NASCIMENTO DA 
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CRUZ REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão 

preliminar, passo à análise do MÉRITO. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente ação se encontra devidamente solucionado. O acordo 

foi realizado na audiência de conciliação (ID 1163465) e o requerido 

comprovou o deposito do valor pelo ID 1259786, quitando a dívida. 

Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo por 

sentença o acordo supra, bem como a desistência do prazo recursal e, 

consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito na forma 

do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Após, ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 16 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-60.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEYDIANNE DE SOUSA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000106-60.2018.8.11.0024. REQUERENTE: LEYDIANNE DE SOUSA 

AGUIAR REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 17 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000174-44.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE LUCIA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ABREU SOUSA OAB - MT16283 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000174-44.2017.8.11.0024. EXEQUENTE: ROSIANE LUCIA DE SOUZA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação proposta por 

Rosiane Lucia de Souza em face de Telefônica Brasil S/A. Analisando os 

autos, observa-se que as partes transigiram (ID 12977567) e a quitação 

será realizada mediante depósito na conta informada pelo autora, 

conforme minuta de acordo. Portanto, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo supra, bem como a 

desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo o processo 

com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Após, ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 17 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-12.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000784-12.2017.8.11.0024. REQUERENTE: VALDIR DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de recurso de embargos de 

declaração com efeitos infringentes interposto pela parte reclamada 

Telefônica Brasil S.A contra sentença proferida no presente feito. Em 

breve síntese alega à parte embargante a ocorrência de omissão na 

sentença uma vez que não houve fundamentação referente os danos 

morais arbitrados. Tem-se que a pretensão é rever a matéria decidida. 

Enfatiza-se que não se prestam os embargos para rediscutir questões já 

apreciadas. Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado a 

responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivos suficientes para, com segurança, proferir seu veredicto, de forma 

fundamentada e desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, 

pois, está ele protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, 

portanto, obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer 

dos litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e 

argumentos por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio STF, ao 

exame da Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de Mello: 

Embargos de declaração Caráter infringente Inadmissibilidade Inocorrência 

dos pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. Os embargos 

de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de 

declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os 

pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, 

com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado 

com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a 

controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de 

embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de 

esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou 

omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o 

julgado. (Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse 
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sentido também, segundo os Egrégios Tribunais é a orientação 

jurisprudencial dominante: É incabível, nos declaratórios, rever a decisão 

anterior reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com 

inversão, em conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração 

substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do 

CPC?. (RSTJ 30/412). Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, OPINO pelo conhecimento dos embargos de declaração, porque 

são tempestivos e no mérito OPINO PELO NÃO ACOLHIMENTO. Sem 

custas e honorários advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes. Dessa intimação, reiniciar-se-á o 

prazo para eventual recurso, de acordo com o artigo 50 da lei 9.099/95. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-56.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA MIRANDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT0013537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO CEZAR DE LIMA OAB - MT0006618A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000061-56.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ADELINA MIRANDA DE 

ARAUJO REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação 

proposta por Adelina Miranda de Araujo em face de SICOOB – Cooperativa 

de Crédito de Livre Admissão União e Negócios. Analisando os autos, 

observa-se que as partes transigiram em audiência de conciliação (ID 

12936897) restando determinado que o pagamento do valor acordado 

será realizado mediante depósito na conta informada pela autora. Portanto, 

para que surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo por sentença o 

acordo supra, bem como a desistência do prazo recursal e, 

consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito na forma 

do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Após, ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga ___________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 29 de maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000584-05.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANETE ELEANIR DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000584-05.2017.8.11.0024. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: SILVANETE ELEANIR DA SILVA Vistos etc., Trata-se de 

acordo entabulado entre as partes em audiência de conciliação que foi 

cumprido de forma integral (ID 12672690). Com efeito, disciplina o art. 924, 

II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando 

há satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores se 

encontram devidamente quitados e o reclamante reconhece através de 

petição a quitação integral da execução, razão pela qual, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo e declaro extinta a 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Arquive-se Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 17 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000645-60.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI GASPARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000645-60.2017.8.11.0024. REQUERENTE: ROSELI GASPARINI 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos etc. A parte reclamante 

requereu a desistência através de petição no ID 12679973. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 17 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-57.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELI SUZAMAR DO NASCIMENTO EICKHOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT19793/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000490-57.2017.8.11.0024. REQUERENTE: ADRIELI SUZAMAR DO 

NASCIMENTO EICKHOFF REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação proposta por Adrieli Suzamar 

do Nascimento Eickhoff, em face de Município de Chapada dos Guimarães. 

Analisando os autos, observa-se que as partes transigiram na audiência 

de conciliação (ID 9874070) e posteriormente a autora informou o 

cumprimento integral da composição (ID 12685693). Portanto, para que 

surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo 

supra, bem como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, 

extingo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” 

do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o 
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necessário. Após, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 17 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-15.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA E AUTO PECAS ANNA VITORIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN DE SOUZA PAIVA OAB - MT0018982A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOACI JOSE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000109-15.2018.8.11.0024. REQUERENTE: MECANICA E AUTO PECAS 

ANNA VITORIA LTDA - ME REQUERIDO: JOACI JOSE MIRANDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de ação proposta por Mecânica e Auto Peças Anna Vitória Ltda- 

ME em face de Joaci José Miranda. Analisando os autos, observa-se que 

as partes transigiram em audiência de conciliação (ID 12810146) e ficou 

determinado que o pagamento das parcelas do acordo serão depositadas 

na conta informada pelo autor. Portanto, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo supra, bem como a 

desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo o processo 

com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 17 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-73.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO LIMA DE ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000131-73.2018.8.11.0024. REQUERENTE: CELIO LIMA DE ALVARENGA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação proposta por 

Celio Lima de Alvarenga em face de Vivo S/A. Analisando os autos, 

observa-se que as partes transigiram em audiência de conciliação (ID 

13021784) restando determinado que o pagamento do valor acordado 

será realizado mediante depósito na conta informada pelo autor. Portanto, 

para que surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo por sentença o 

acordo supra, bem como a desistência do prazo recursal e, 

consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito na forma 

do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Após, ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 18 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000139-50.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS SGUAREZI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000139-50.2018.8.11.0024. REQUERENTE: SISTEMA AUTONOMO DE 

AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES REQUERIDO: LUIZ 

CARLOS SGUAREZI Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação proposta por Sistema 

Autônomo de Agua e Esgoto de Chapada dos Guimarães em face de Luiz 

Carlos Sguarezi. Analisando os autos, observa-se que as partes 

transigiram conforme minuta de acordo (ID 13111040) e ficou determinado 

que os pagamentos das parcelas do acordo serão depositados na conta 

informada pelo autor. Portanto, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos, homologo por sentença o acordo supra, bem como a desistência 

do prazo recursal e, consequentemente, extingo o processo com 

resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 18 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-91.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA SILVA SAMPAIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000296-91.2016.8.11.0024. REQUERENTE: LUCIANO DA SILVA SAMPAIO 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, 

passo à análise do MÉRITO. A obirgação se encontra satisfeita, a extinção 

é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da ação se 

encontra devidamente solucionado. A parte autora levantou a integralidade 

do valor depositado pelo requerido através do Alvará Eletrônico N° 

401117-1/2018, dando por encerrado o cumprimento de sentença. Sobre o 

tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

(CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – 

PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO 
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CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à 

quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor 

adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou quando o 

executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, 

dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

____________________________________________________________

_______ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA 

OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de Processo Civil 

extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. (Ap 

22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 18 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-80.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VANILSON ARRUDA BARROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000191-80.2017.8.11.0024. REQUERENTE: VANILSON ARRUDA 

BARROSO REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. 

A execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente solucionado. A parte autora levantou a integralidade 

do valor depositado pelo requerido através do Alvará Eletrônico N° 

400719-0/2018, dando por encerrado o cumprimento de sentença. Sobre o 

tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

(CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – 

PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à 

quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor 

adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou quando o 

executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, 

dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

____________________________________________________________

_______ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA 

OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de Processo Civil 

extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. (Ap 

22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 18 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010154-27.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS LUCIO DANTAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lucio Mauro Dantas OAB - MT0013712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010154-27.2016.8.11.0024. EXEQUENTE: CLOVIS LUCIO DANTAS 

EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. A execução se 

encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

solucionado. A parte autora levantou a integralidade do valor depositado 

pelo requerido através do Alvará Eletrônico N° 402432-P/2018, bem como 

houve levantamento do saldo remanescente pelo requerido através do 

Alvará Eletrônico nº 400601-1/2018 dando por encerrado o cumprimento 

de sentença. Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – 

ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO 

DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

0 8 / 1 1 / 2 0 1 7 ) 

____________________________________________________________

_______ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA 
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OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de Processo Civil 

extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. (Ap 

22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-07.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DA CONCEICAO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA BORGES SOLER OAB - MT17850/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. (REQUERIDO)

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO OAB - SP0237754A 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000116-07.2018.8.11.0024. REQUERENTE: LEILA DA CONCEICAO 

BEZERRA REQUERIDO: WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A., 

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito encontra-se devidamente instruído para 

julgamento. FUNDAMENTO E DECIDO. GRATUIDADE A parte solicitou a 

gratuidade da justiça, porém não acosta comprovante de sua condição 

financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: 

Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E 

N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. O promovente não junta prova de 

sua condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. PRELIMINARES 

ILEGITIMIDADE DE PARTE Conforme preconiza o artigo 18 do CDC são 

legitimados a responder pelo vício tanto o comerciante, quanto o fabricante 

do produto, tendo em vista que toda a cadeia de fornecedores responde 

solidária e objetivamente, vejamos: “Os fornecedores de produtos de 

consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios 

de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam.” Desta forma, rejeito a preliminar. 

DECADÊNCIA DO DIREITO DE RECLAMAR Não se fala em decadência do 

direito de reclamar de forma administrativa, ventilado em preliminar. Aqui 

estamos diante de um processo judicial e, neste contexto, sem mais 

delongas, aplica-se o prazo prescricional estabelecido no artigo 27 do 

Código de Defesa do Consumidor, já que aqui estamos diante de uma 

relação de consumo. A propósito, já definiu STJ. STJ - AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 995890 RN 

2007/0240925-9 (STJ) Data de publicação: 21/11/2013 Ementa: DIREITO 

DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO.CINCO 

ANOS. ART. 27 DO CDC . SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. 

Segundo a jurisprudência desta Corte, o prazo de prescrição para o 

consumidor pleitear reparação por falha na prestação do serviço é de 

cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC . 2. Agravo regimental a 

que se nega provimento. STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO AgRg no Ag 1013943 RJ 2008/0031502-2 (STJ) Data de 

publicação: 30/09/2010 Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. CINCO 

ANOS. INCIDÊNCIA DO ART. 27 DOCDC . 1. O prazo decadencial previsto 

no art. 26 , II , do CDC , somente atinge parte da pretensão autoral, ou seja, 

aquela estritamente vinculada ao vício apresentado no bem, nada influindo 

na reparação pelos danos materiais e morais pretendidos. A pretensão de 

indenização dos danos por experimentados pelo autor pode ser ajuizada 

durante o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, porquanto rege a 

hipótese o art. 27do Código de Defesa do Consumidor. 2. Agravo 

regimental a que se NEGA PROVIMENTO. Em assim sendo, não há o que 

se falar em decadência, já que esta deve estar escorreitamente 

demonstrado nos autos, não se contentando com meras afirmações 

hipotéticas. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL A preliminar, a toda 

evidência, não prospera. Isto porque a questão não demanda grandes 

indagações, ademais no presente caso não constato a necessidade da 

realização de perícia. Rejeito, assim, a preliminar. Ultrapassados tais 

questionamentos, passo a análise do MERITO. Compulsando os presentes 

autos, verifico que o direito milita em favor da parte Requerente. No caso 

dos autos, a consumidora realizou a compra de uma máquina lavadora de 

roupa, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). O produto foi comprado no 

dia 14/05/2014 e, dois meses depois, dentro do prazo da garantia 

estendida, começou a apresentar defeitos. Mesmo após o 

encaminhamento do produto para o conserto, por diversas vezes, 

conforme se demonstra dos documentos juntados aos autos, o problema 

não foi solucionado. É fato incontroverso que a autora adquiriu o produto 

perante a requerida, que também trabalha com a revenda de garantias 

estendidas. O parágrafo único do art. 7º e o art. 25, §1º, do CDC 

estabelecem a responsabilidade solidária dos que participam da relação de 

consumo e venham a causar danos ao consumidor. Desse modo é patente 

a legitimidade passiva ad causam do vendedor do produto defeituoso. Na 

hipótese dos autos, caracterizado o vício de qualidade ou quantidade de 

produto que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina 

ou lhe diminua o valor, tem o fornecedor a obrigação de substituir as 

peças com defeito, ou a substituição por outro produto ou a restituição em 

dinheiro, em caso de não sanado o defeito no prazo de trinta dias (art. 18, 

§1º, CDC). Conforme demonstrado pela autora e não impugnado pelas 

requeridas, o produto permaneceu com defeito por mais de 12 meses. 

Assim, é incontroverso que o vício do produto não foi sanado no prazo 

legal. Dessa forma, as empresas fornecedoras do produto/serviço 

respondem solidária e objetivamente pelo defeito no bem, devendo 

substituir o bem por outro da mesma espécie, ou na sua impossibilidade, 

restituir os valores pagos. A demora excessiva e o descaso na solução 

do problema em eletrodoméstico essencial (máquina de lavar roupa), que 

contava com garantia estendida, geraram inevitável transtorno e 

desconforto à parte consumidora, mormente porque não houve efetivo 

empenho dos fornecedores em resolver o defeito de forma eficiente, 

motivo pelo qual resta demonstrada a falha na prestação de serviços. 

Mais de um ano sem máquina de lavar, é trabalho dobrado no referido 

afazer doméstico, de esforço que poderia ter sido evitado. A reparação 

por dano moral não abrange somente a dor e o sofrimento, mas pode 

corresponder a uma compensação pelo incômodo e pela perturbação 
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ocasionados que transbordem a situação de normalidade, servindo 

também como punição do ofensor, a fim de desestimular a prática de 

condutas da mesma natureza. O valor da reparação deve guardar 

correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as 

circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes 

envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. 

Dessa forma, atendendo às diretrizes acima elencadas, entendo que o 

montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para compensar os 

danos morais sofridos pela autora. DISPOSITIVO Ante o exposto, opino 

pela PROCEDÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO e, por conseguinte, os pedidos, 

para o fim de: 1. CONDENAR os Requeridos de forma solidária e objetiva a 

INDENIZAR a parte Autora, a título de Dano Material, o valor de R$ 

1.254,76,00 (um mil duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis 

centavos) referente ao valor pago pelo bem, devendo o referido valor ser 

corrigido monetariamente pelo INPC desde a propositura da ação, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. 2. CONDENAR os Requeridos, ainda, ao pagamento do valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), pelos Danos Morais, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês e correção monetária, a partir desta decisão. 3. 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 28 de maio de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-34.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DE ALBUQUERQUE GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010074-34.2014.8.11.0024. REQUERENTE: BENEDITA DE ALBUQUERQUE 

GONZAGA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão 

preliminar, passo à análise do MÉRITO. A execução se encontra satisfeita, 

a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente solucionado. A parte autora 

levantou a integralidade do valor depositado pelo requerido através do 

Alvarás Eletrônicos N°s 188858-7/2015 e 388920-3/2018, dando por 

encerrado o cumprimento de sentença. Sobre o tema existem inúmeros 

julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS 

PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

0 8 / 1 1 / 2 0 1 7 ) 

____________________________________________________________

_______ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA 

OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de Processo Civil 

extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. (Ap 

22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010145-70.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEIA FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010145-70.2013.8.11.0024. REQUERENTE: JOCINEIA FERREIRA DA 

COSTA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão 

preliminar, passo à análise do MÉRITO. A execução se encontra satisfeita, 

a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente solucionado. A parte autora 

levantou a integralidade do valor depositado pelo requerido através do 

Alvará Eletrônico N° 361499-9/2017, dando por encerrado o cumprimento 

de sentença. Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – 

ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO 

DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

0 8 / 1 1 / 2 0 1 7 ) 

____________________________________________________________

_______ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA 
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OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de Processo Civil 

extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. (Ap 

22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010417-59.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ALBERNAZ (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010417-59.2016.8.11.0024. EXEQUENTE: QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 

da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, passo à análise do 

MÉRITO. A execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente solucionado. A parte autora levantou a integralidade 

do valor bloqueado através do Alvará Eletrônico N° 363442-6/2017, dando 

por encerrada a execução. Sobre o tema existem inúmeros julgados no 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – 

ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO 

DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

0 8 / 1 1 / 2 0 1 7 ) 

____________________________________________________________

_______ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA 

OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de Processo Civil 

extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. (Ap 

22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010772-74.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JESSILA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT0010868A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010772-74.2013.8.11.0024. REQUERENTE: JESSILA DA GUIA 

REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que 

o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010759-75.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DONALDO GOMES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT0010868A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010759-75.2013.8.11.0024. REQUERENTE: DONALDO GOMES DE 

ARAUJO REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que 

o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000688-94.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANE ROSA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000688-94.2017.8.11.0024. REQUERENTE: JOVANE ROSA DUARTE 

REQUERIDO: AMERICEL S/A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando os autos, nota-se que a parte autora fora devidamente 

intimada para efetuar a apresentação de documentos comprobatórios e 

emendar a inicial (ID 10616105), nos seguintes termos: “Vistos etc. 

Intime-se o promovente, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, traga aos autos o 

comprovante de endereço atualizado em seu nome, ou em nome de 

terceiro ao qual possua relação jurídica devidamente comprovada nos 

autos, para o cumprimento do requisito do art. 319, II, do CPC, sob pena de 

indeferimento da inicial. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se.” O promovente não acostou 

aos autos o documento solicitado, portanto, NÃO atendeu ao chamado 

judicial. “Certifico que decorreu o prazo para a parte promovente cumprir o 

despacho retro, apesar de devidamente intimada. Chapada dos 

Guimarães-MT, 11 de maio de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin 

Gestora Judiciária” Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. 

DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I e III do Novo Código 

de Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o 

autor não promover a diligência que lhe competir. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de maio de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-28.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA LUZIA BERNARDO AGUIAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000037-28.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA REQUERIDO: SONIA LUZIA BERNARDO AGUIAR Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, nota-se que a 

parte autora fora devidamente intimada para apresentar o endereço válido 

do requerido para que a citação possa ser regularmente realizada (ID 

12348893), nos seguintes termos: “Vistos etc. Indefiro o pedido retro por 

ausência de previsão legal, contudo, concedo ao requerente o prazo de 

15 (quinze) dias para apresentar endereço válido para a citação, sob 

pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me 

conclusos para sentença.” O promovente não acostou aos autos o 

documento solicitado, portanto, NÃO atendeu ao chamado judicial. 

“Certifico que decorreu o prazo para a parte promovente manifestar-se 

nos autos, apesar de devidamente intimada por meio de seu advogado. 

Chapada dos Guimarães-MT, 1 de maio de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin Gestora Judiciária.” Desta forma, não há motivos para que este 

processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado 

judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I e III do Novo 

Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito em razão da falta de observância ao chamado judicial. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000651-67.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO PEREIRA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000651-67.2017.8.11.0024. EXEQUENTE: JUCELINO PEREIRA NUNES 

EXECUTADO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, 

passo à análise do MÉRITO. A execução se encontra satisfeita, a extinção 

é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. A parte autora levantou 

a integralidade do valor depositado pelo requerido através do Alvará 

Eletrônico N° 401996-2/2018, dando por encerrado o cumprimento de 

sentença. Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO 

NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO 

SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes 

quanto à quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o 

devedor adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é 

medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de 

Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou 

quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

____________________________________________________________

_______ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA 

OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de Processo Civil 

extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. (Ap 

22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000492-61.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN PINHO DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000492-61.2016.8.11.0024. REQUERENTE: LILIAN PINHO DE LARA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando os autos, nota-se que a parte autora fora devidamente 

intimada para efetuar a apresentação de documentos comprobatórios e 

emendar a inicial (ID 10334603), nos seguintes termos: “(...) converto o 

julgamento em diligência e determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar o demonstrativo de negativação emitido 

pelo órgão em que consta a restrição (SCPC, SPC e SERASA), acostar 

aos autos comprovante de endereço em nome próprio, bem como emendar 

a inicial quanto ao valor de causa, sob pena de extinção processual. 

Após, conclusos.” A promovente não acostou aos autos os documentos 

solicitados, portanto NÃO atendeu ao chamado judicial. Nesse sentido: 

Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR 

INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A 

ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do 

credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de 

extinção do processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos 

autos, o credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o 

prosseguimento do feito, mormente porque já realizados dois leilões com 

resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS ? 2ª TR ? RI nº 

71004466843 ? Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) 

Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. 

DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, III do Novo Código de 

Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito em razão da falta de observância ao chamado judicial. Sem custas 

e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 19 de maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-92.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FILHO NEVES MASCARENHAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE ARAUJO OAB - SP83283 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS WAGNER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAROLDO LEITE BANDEIRA DE MELLO OAB - MT0007541A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010193-92.2014.8.11.0024. REQUERENTE: ADRIANO FILHO NEVES 

MASCARENHAS REQUERIDO: LUIZ CARLOS WAGNER Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Insta salientar, que foi expedida intimação para o autor se 

manifestar, todavia se manteve inerte. Trata-se de ação de reparação de 

danos morais e materiais que se encontra paralisada desde o ano de 

2014, sem qualquer manifestação das partes. Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, que: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao 

exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de 

Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito em razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 
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____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-04.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NAYANNA ROCIO RIBAS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000112-04.2017.8.11.0024. REQUERENTE: NAYANNA ROCIO RIBAS REIS 

REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos etc., Trata-se de acordo 

entabulado entre as partes que foi cumprido de forma integral (ID 

12894238). Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil 

que a extinção da execução ocorre quando há satisfação da obrigação. 

No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, considerando que os valores se encontram devidamente quitados, 

razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Arquive-se Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010179-45.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO ANTONIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010179-45.2013.8.11.0024. EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

SILVIO ANTONIO DE OLIVEIRA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Insta salientar, que foi 

expedida intimação para o reclamante se manifestar, todavia, o autor se 

manteve inerte conforme certidão inserida nos autos: “Certifico que em 

26/01/2018 decorreu o prazo para as partes se manifestarem nos 

presentes autos. Chapada dos Guimarães-MT, 18 de abril de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin Gestora Judiciária” Trata-se de execução 

de sentença em que o autor havia sido condenado em litigância de má-fé. 

No entanto, o processo se encontra paralisado desde dezembro/2017, 

sem qualquer manifestação das partes. O autor foi devidamente intimado 

para dar prosseguimento ao feito e nada requereu. Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III, que: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao 

exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de 

Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito em razão do comprovado abandono de causa. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-03.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDNIL MIRANDA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010024-03.2017.8.11.0024. REQUERENTE: ELIDNIL MIRANDA DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando os autos, nota-se que a parte autora foi devidamente 

intimada para corrigir o valor da causa (ID 11062893), no entanto, o 

mesmo quedou-se inerte, NÃO atendendo ao chamado judicial (13185463). 

Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Nesse sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

JUSTIFICATIVA A ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido 

a intimação do credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, 

sob pena de extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se 

inerte, é caso de extinção do processo, sem resolução de mérito. 

Ademais, na hipótese dos autos, o credor não requereu diligência útil, de 

modo a justificar o prosseguimento do feito, mormente porque já realizados 

dois leilões com resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS ? 2ª TR 

? RI nº 71004466843 ? Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 

26/06/2013) Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. 

DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, III do Novo Código de 

Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito em razão da falta de observância ao chamado judicial. Sem custas 

e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-19.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE SOUZA DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010010-19.2017.8.11.0024. REQUERENTE: DANIELE SOUZA DOMINGOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsando os autos, nota-se que a parte autora fora 

devidamente intimada para efetuar a apresentação de documentos 

comprobatórios e emendar a inicial (ID 11063234), no entanto, a mesma 

quedou-se inerte, NÃO atendendo ao chamado judicial (ID 13185966). 

Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Nesse sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA Recurso Inominado nº 0026762-48.2015.811.0001 

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente: Rosiane 

Costa de Araújo Recorrida: Net Serviços de Comunicação S.A EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR 

ABANDONO DA CAUSA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA 

PROMOVER OS ATOS QUE LHE COMPETIAM. RECURSO NÃO PROVIDO. 

Aplica-se o disposto no art. 485, III do CPC/2015, que prevê a extinção do 

feito sem resolução do mérito em razão do abandono da causa, quando a 

parte, apesar de intimada para promover a diligência que lhe incumbia, 

permanece silente por mais de 30 (trinta) dias. In casu, a parte recorrente 

foi intimada para proceder à emenda da inicial em 9.12.2015, mas não se 

manifestou nos autos até a prolação da sentença, ocorrida em 13.4.2016. 

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. (...) (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 267624820158110001/2016, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 04/10/2016) Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, III do Novo Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito em razão da falta de observância ao 

chamado judicial. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-50.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LIZIANY CRISTINA MOURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000290-50.2017.8.11.0024. REQUERENTE: LIZIANY CRISTINA MOURA 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, nota-se que a parte 

autora fora devidamente intimada para efetuar a apresentação de 

documentos comprobatórios e emendar a inicial (ID 11063156), no entanto, 

a mesma quedou-se inerte, NÃO atendendo ao chamado judicial (ID 

13186079). Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III: Art. 485. 

O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Nesse sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA Recurso Inominado nº 

0026762-48.2015.811.0001 Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de 

Cuiabá/MT Recorrente: Rosiane Costa de Araújo Recorrida: Net Serviços 

de Comunicação S.A EMENTA: RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. PRÉVIA INTIMAÇÃO 

DA PARTE PARA PROMOVER OS ATOS QUE LHE COMPETIAM. RECURSO 

NÃO PROVIDO. Aplica-se o disposto no art. 485, III do CPC/2015, que 

prevê a extinção do feito sem resolução do mérito em razão do abandono 

da causa, quando a parte, apesar de intimada para promover a diligência 

que lhe incumbia, permanece silente por mais de 30 (trinta) dias. In casu, a 

parte recorrente foi intimada para proceder à emenda da inicial em 

9.12.2015, mas não se manifestou nos autos até a prolação da sentença, 

ocorrida em 13.4.2016. Sentença mantida pelos seus próprios 

fundamentos. (...) (Procedimento do Juizado Especial Cível 

267624820158110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

04/10/2016, Publicado no DJE 04/10/2016) Desta forma, não há motivos 

para que este processo continue tramitando, notadamente quando aquele 

que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu desatento ao 

chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, III do 

Novo Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito em razão da falta de observância ao chamado judicial. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de maio de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-10.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000325-10.2017.8.11.0024. REQUERENTE: RAFAEL RODRIGUES DA 

COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, nota-se que o autor foi 

devidamente intimado para efetuar a apresentação de documentos 

comprobatórios e emendar a inicial (ID 11063306), no entanto, o mesmo 

quedou-se inerte, NÃO atendendo ao chamado judicial (ID 13186333). 

Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Nesse sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA Recurso Inominado nº 0026762-48.2015.811.0001 

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente: Rosiane 

Costa de Araújo Recorrida: Net Serviços de Comunicação S.A EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR 

ABANDONO DA CAUSA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA 

PROMOVER OS ATOS QUE LHE COMPETIAM. RECURSO NÃO PROVIDO. 
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Aplica-se o disposto no art. 485, III do CPC/2015, que prevê a extinção do 

feito sem resolução do mérito em razão do abandono da causa, quando a 

parte, apesar de intimada para promover a diligência que lhe incumbia, 

permanece silente por mais de 30 (trinta) dias. In casu, a parte recorrente 

foi intimada para proceder à emenda da inicial em 9.12.2015, mas não se 

manifestou nos autos até a prolação da sentença, ocorrida em 13.4.2016. 

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. (...) (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 267624820158110001/2016, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 04/10/2016) Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, III do Novo Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito em razão da falta de observância ao 

chamado judicial. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-25.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES OAB - PR0029409A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000324-25.2017.8.11.0024. REQUERENTE: RAFAEL RODRIGUES DA 

COSTA REQUERIDO: NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando os autos, nota-se que o autor foi devidamente intimado para 

efetuar a apresentação de documentos comprobatórios, sob pena de 

extinção processual (ID 11063313), no entanto, o mesmo quedou-se 

inerte, NÃO atendendo ao chamado judicial (ID 13186429). Dispõe o 

Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III: Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Nesse 

sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA Recurso Inominado nº 0026762-48.2015.811.0001 

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente: Rosiane 

Costa de Araújo Recorrida: Net Serviços de Comunicação S.A EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR 

ABANDONO DA CAUSA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA 

PROMOVER OS ATOS QUE LHE COMPETIAM. RECURSO NÃO PROVIDO. 

Aplica-se o disposto no art. 485, III do CPC/2015, que prevê a extinção do 

feito sem resolução do mérito em razão do abandono da causa, quando a 

parte, apesar de intimada para promover a diligência que lhe incumbia, 

permanece silente por mais de 30 (trinta) dias. In casu, a parte recorrente 

foi intimada para proceder à emenda da inicial em 9.12.2015, mas não se 

manifestou nos autos até a prolação da sentença, ocorrida em 13.4.2016. 

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. (...) (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 267624820158110001/2016, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 04/10/2016) Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, III do Novo Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito em razão da falta de observância ao 

chamado judicial. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-82.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ESTRELLA CORCES OLIVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000553-82.2017.8.11.0024. REQUERENTE: ESTRELLA CORCES 

OLIVARES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsando os autos, nota-se que o autor foi devidamente 

intimado para efetuar a apresentação de documentos comprobatórios e 

emendar a inicial, sob pena de extinção processual (ID 12029118), no 

entanto, o mesmo afirmou estar ciente da necessidade de cumprir o ato, 

mas NÃO atendeu ao chamado judicial (ID 12327088). Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Nesse sentido: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado nº 0026762-48.2015.811.0001 Origem: Oitavo 

Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente: Rosiane Costa de Araújo 

Recorrida: Net Serviços de Comunicação S.A EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA 

CAUSA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PROMOVER OS ATOS QUE 

LHE COMPETIAM. RECURSO NÃO PROVIDO. Aplica-se o disposto no art. 

485, III do CPC/2015, que prevê a extinção do feito sem resolução do 

mérito em razão do abandono da causa, quando a parte, apesar de 

intimada para promover a diligência que lhe incumbia, permanece silente 

por mais de 30 (trinta) dias. In casu, a parte recorrente foi intimada para 

proceder à emenda da inicial em 9.12.2015, mas não se manifestou nos 

autos até a prolação da sentença, ocorrida em 13.4.2016. Sentença 

mantida pelos seus próprios fundamentos. (...) (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 267624820158110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 04/10/2016) Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, III do Novo Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito em razão da falta de observância ao 

chamado judicial. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 19 de maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu 
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Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-85.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDNIL MIRANDA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010025-85.2017.8.11.0024. REQUERENTE: ELIDNIL MIRANDA DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsando os autos, nota-se que o autor foi devidamente 

intimado para corrigir o valor da causa, sob pena de extinção processual 

(ID 11062892), no entanto, o mesmo quedou-se inerte, NÃO atendendo ao 

chamado judicial (ID 13206486). Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 

485, inc. III: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Nesse sentido: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA Recurso 

Inominado nº 0026762-48.2015.811.0001 Origem: Oitavo Juizado Especial 

Cível de Cuiabá/MT Recorrente: Rosiane Costa de Araújo Recorrida: Net 

Serviços de Comunicação S.A EMENTA: RECURSO INOMINADO. 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. PRÉVIA 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PROMOVER OS ATOS QUE LHE 

COMPETIAM. RECURSO NÃO PROVIDO. Aplica-se o disposto no art. 485, III 

do CPC/2015, que prevê a extinção do feito sem resolução do mérito em 

razão do abandono da causa, quando a parte, apesar de intimada para 

promover a diligência que lhe incumbia, permanece silente por mais de 30 

(trinta) dias. In casu, a parte recorrente foi intimada para proceder à 

emenda da inicial em 9.12.2015, mas não se manifestou nos autos até a 

prolação da sentença, ocorrida em 13.4.2016. Sentença mantida pelos 

seus próprios fundamentos. (...) (Procedimento do Juizado Especial Cível 

267624820158110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

04/10/2016, Publicado no DJE 04/10/2016) Desta forma, não há motivos 

para que este processo continue tramitando, notadamente quando aquele 

que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu desatento ao 

chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, III do 

Novo Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito em razão da falta de observância ao chamado judicial. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de maio de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010138-15.2012.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA OAB - MT0009813A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FELIX DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010138-15.2012.8.11.0024. REQUERENTE: VALDENY ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: JOSE FELIX DA SILVA Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO. DECIDO. O 

procedimento dos Juizados Especiais prevê expressamente a extinção do 

processo nos casos em que o devedor não for encontrado ou de 

inexistência de bens penhoráveis (Lei n. 9.099/95, art. 53, § 4º). Até o 

presente momento todas as diligências empreendidas no sentido de se 

localizarem bens penhoráveis restaram frustradas (ID 10753646 e ID 

11453148), bem como o exequente devidamente intimado para manifestar 

quanto a existência de outros bens passíveis de penhora, quedou-se 

inerte (ID 13206684). O legislador ao estabelecer no parágrafo 4º, do 

artigo 53, da lei 9099/95, que o processo seria extinto quando não 

encontrados bens do devedor, não facultou ao interprete qualquer 

mitigação de seu mandamento. Não fosse a intenção do legislador a 

imediata extinção nada teria dito a respeito, trazendo assim a aplicação 

subsidiária do CPC. Ante o exposto e considerando a ausência de bens 

penhoráveis, opino pela EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, com fundamento no 

artigo 53, § 4º, da Lei 9099/95. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000465-44.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO NOVAES DE ARAGAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIOR FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000465-44.2017.8.11.0024. EXEQUENTE: TIAGO NOVAES DE ARAGAO 

EXECUTADO: FABIO JUNIOR FERREIRA Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO. DECIDO. 

No presente feito, foi a parte exequente instada a fornecer o endereço da 

parte executada, para fins de citação, sob pena de extinção do processo. 

Ocorre, no entanto, que a parte deixou transcorrer seu prazo "in albis". (ID 

11480852) A execução é um procedimento de desapropriação de bens do 

devedor para satisfazer o crédito do exequente, sendo sua a obrigação 

de fornecer a qualificação do devedor. Todavia, diante da ausência do 

endereço atualizado do executado, a extinção do presente feito, sem 

resolução de mérito, é medida que se impõe. Face ao exposto, opino pela 

EXTINÇÃO do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no 

parágrafo 4º, artigo 53 da Lei 9.099/95 c/c inciso IV do artigo 267 do CPC. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-88.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PAMILA CRISTINA SOUZA DUARTE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000669-88.2017.8.11.0024. REQUERENTE: PAMILA CRISTINA SOUZA 

DUARTE REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, nota-se que a 

autora foi devidamente intimada para efetuar a apresentação de 

documentos comprobatórios e emendar a inicial, sob pena de extinção 

processual (ID 11340044), no entanto, a mesma quedou-se inerte, NÃO 

atendendo ao chamado judicial (ID 13208390). Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Nesse sentido: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado nº 0026762-48.2015.811.0001 Origem: Oitavo 

Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente: Rosiane Costa de Araújo 

Recorrida: Net Serviços de Comunicação S.A EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA 

CAUSA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PROMOVER OS ATOS QUE 

LHE COMPETIAM. RECURSO NÃO PROVIDO. Aplica-se o disposto no art. 

485, III do CPC/2015, que prevê a extinção do feito sem resolução do 

mérito em razão do abandono da causa, quando a parte, apesar de 

intimada para promover a diligência que lhe incumbia, permanece silente 

por mais de 30 (trinta) dias. In casu, a parte recorrente foi intimada para 

proceder à emenda da inicial em 9.12.2015, mas não se manifestou nos 

autos até a prolação da sentença, ocorrida em 13.4.2016. Sentença 

mantida pelos seus próprios fundamentos. (...) (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 267624820158110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 04/10/2016) Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, III do Novo Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito em razão da falta de observância ao 

chamado judicial. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de maio de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010729-69.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTHON JHONY YOSHIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010729-69.2015.8.11.0024. EXEQUENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. 

EXECUTADO: ELTHON JHONY YOSHIDA Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO 

E DECIDO. A requerida ora exequente promoveu o cumprimento da 

sentença, sendo que, após intimado o executado não pagou 

voluntariamente o crédito perseguido. Assim, foi a parte exeqüente 

intimada a pronunciar-se acerca da decisão de Id. 11195847, 

quedando-se inerte. Ademais, não promoveu o andamento do feito, 

demonstrando, assim, que houve superveniente perda do interesse de 

agir. Nesse sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

JUSTIFICATIVA A ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido 

a intimação do credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, 

sob pena de extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se 

inerte, é caso de extinção do processo, sem resolução de mérito. 

Ademais, na hipótese dos autos, o credor não requereu diligência útil, de 

modo a justificar o prosseguimento do feito, mormente porque já realizados 

dois leilões com resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS ? 2ª TR 

? RI nº 71004466843 ? Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 

26/06/2013) Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. 

DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, IV do Novo Código de 

Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito em razão da falta de observância ao chamado judicial. Sem custas 

e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 20 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010029-64.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (EXEQUENTE)

CLARO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACINTA RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010029-64.2013.8.11.0024. EXEQUENTE: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES, CLARO S/A EXECUTADO: JACINTA RODRIGUES DA SILVA 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A requerida ora exequente 

promoveu o cumprimento da sentença, sendo que após intimado, a 

executada não pagou voluntariamente o crédito perseguido. Assim, foi a 

parte exequente intimada a pronunciar-se acerca da decisão de Id. 

11526184, quedando-se inerte. Ademais, não promoveu o andamento do 

feito, demonstrando, assim, que houve superveniente perda do interesse 

de agir. Nesse sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

JUSTIFICATIVA A ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido 

a intimação do credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, 

sob pena de extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se 

inerte, é caso de extinção do processo, sem resolução de mérito. 

Ademais, na hipótese dos autos, o credor não requereu diligência útil, de 

modo a justificar o prosseguimento do feito, mormente porque já realizados 

dois leilões com resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS ? 2ª TR 

? RI nº 71004466843 ? Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 
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26/06/2013) Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. 

DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, IV do Novo Código de 

Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito em razão da falta de observância ao chamado judicial. Sem custas 

e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 20 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-94.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENIL DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010005-94.2017.8.11.0024. REQUERENTE: LUZENIL DE SANTANA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei 

nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando os autos, nota-se que a parte autora fora devidamente 

intimada para efetuar a apresentação de documentos comprobatórios e 

emendar a inicial (ID 11714923), no entanto, a mesma quedou-se inerte, 

NÃO atendendo ao chamado judicial (ID 13214656). Dispõe o Código de 

Processo Civil, no art. 485, inc. III: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Nesse sentido: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado nº 0026762-48.2015.811.0001 Origem: Oitavo 

Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente: Rosiane Costa de Araújo 

Recorrida: Net Serviços de Comunicação S.A EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA 

CAUSA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PROMOVER OS ATOS QUE 

LHE COMPETIAM. RECURSO NÃO PROVIDO. Aplica-se o disposto no art. 

485, III do CPC/2015, que prevê a extinção do feito sem resolução do 

mérito em razão do abandono da causa, quando a parte, apesar de 

intimada para promover a diligência que lhe incumbia, permanece silente 

por mais de 30 (trinta) dias. In casu, a parte recorrente foi intimada para 

proceder à emenda da inicial em 9.12.2015, mas não se manifestou nos 

autos até a prolação da sentença, ocorrida em 13.4.2016. Sentença 

mantida pelos seus próprios fundamentos. (...) (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 267624820158110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 04/10/2016) Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, III do Novo Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito em razão da falta de observância ao 

chamado judicial. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 20 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-74.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYRES MACHADO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000172-74.2017.8.11.0024. REQUERENTE: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA REQUERIDO: AYRES MACHADO FILHO Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação de rescisão de contrato c/c 

danos morais que se encontra paralisada desde o ano de 2017, sem 

qualquer manifestação das partes. O autor foi devidamente intimado para 

dar prosseguimento ao feito no ID 11245936 e ID 11923236 e nada 

requereu (ID 13220640). Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, 

inc. III, que: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso I e III, do Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do comprovado 

abandono de causa. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 20 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-13.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA KAUANE DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000038-13.2018.8.11.0024. REQUERENTE: PAMELA KAUANE DE 

ARAUJO REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsando os autos, nota-se que a parte autora fora 

devidamente intimada para emendar a inicial sob pena de indeferimento, 

nos seguintes termos: “Vistos etc. Intime-se o promovente, na pessoa de 

seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 321 do 

CPC,emendar a inicial retificando o polo passivo da demanda, uma vez que 

as empresas SERASA e SPC apenas são arquivistas de informações 

apresentadas, bem como o extrato aponta a empresa que inseriu o nome 

da autora no banco de dados, para o cumprimento do requisito do art. 319, 

II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Transcorrido o prazo 

acima, certifique-se e volvam-me conclusos.” A promovente não emendou 

a inicial e portanto, NÃO atendeu ao chamado judicial. “Certifico que 

decorreu o prazo para a parte promovente emendar a inicial, apesar de 

devidamente intimada. Chapada dos Guimarães-MT, 15 de maio de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin. Gestora Judiciária.” Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 
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aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, I e III do Novo Código de Processo Civil, opino pelo 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante a autora não promover a 

diligência que lhe competia. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 20 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000321-07.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SOUZA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000321-07.2016.8.11.0024. EXEQUENTE: ALEX SOUZA DOS SANTOS 

EXECUTADO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, 

passo à análise do MÉRITO. A execução se encontra satisfeita, a extinção 

é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. A parte autora levantou 

a integralidade do valor depositado pelo requerido através do Alvará 

Eletrônico N° 382121-8/2018, dando por encerrado o cumprimento de 

sentença. Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO 

NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO 

SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes 

quanto à quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o 

devedor adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é 

medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de 

Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou 

quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

____________________________________________________________

_______ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA 

OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de Processo Civil 

extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. (Ap 

22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017)" No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 20 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-41.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIANE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000159-41.2018.8.11.0024. REQUERENTE: VALDIANE RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 20 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010426-21.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ASSIS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 
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8010426-21.2016.8.11.0024. EXEQUENTE: CLARO S/A EXECUTADO: 

BENEDITO ASSIS DE OLIVEIRA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. A requerida ora exequente promoveu o cumprimento da 

sentença, sendo que após intimado, a executada não pagou 

voluntariamente o crédito perseguido. Assim, foi a parte exequente 

intimada a pronunciar-se acerca da decisão de Id. 11936013, 

quedando-se inerte. Ademais, não promoveu o andamento do feito, 

demonstrando, assim, que houve superveniente perda do interesse de 

agir. Nesse sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

JUSTIFICATIVA A ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido 

a intimação do credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, 

sob pena de extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se 

inerte, é caso de extinção do processo, sem resolução de mérito. 

Ademais, na hipótese dos autos, o credor não requereu diligência útil, de 

modo a justificar o prosseguimento do feito, mormente porque já realizados 

dois leilões com resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS ? 2ª TR 

? RI nº 71004466843 ? Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 

26/06/2013) Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. 

DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, IV do Novo Código de 

Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito em razão da falta de observância ao chamado judicial. Sem custas 

e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 20 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010272-03.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DOMINGAS DA CONCEICAO LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010272-03.2016.8.11.0024. EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

ALINE DOMINGAS DA CONCEICAO LIMA Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO 

E DECIDO. A requerida ora exequente promoveu o cumprimento da 

sentença, sendo que após intimado, a executada não pagou 

voluntariamente o crédito perseguido. Assim, foi a parte exequente 

intimada a pronunciar-se acerca da decisão de Id. 11936306, 

quedando-se inerte. Ademais, não promoveu o andamento do feito, 

demonstrando, assim, que houve superveniente perda do interesse de 

agir. Nesse sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

JUSTIFICATIVA A ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido 

a intimação do credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, 

sob pena de extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se 

inerte, é caso de extinção do processo, sem resolução de mérito. 

Ademais, na hipótese dos autos, o credor não requereu diligência útil, de 

modo a justificar o prosseguimento do feito, mormente porque já realizados 

dois leilões com resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS ? 2ª TR 

? RI nº 71004466843 ? Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 

26/06/2013) Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. 

DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, IV do Novo Código de 

Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito em razão da falta de observância ao chamado judicial. Sem custas 

e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 20 de maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010400-23.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA LEMES DE ARRUDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010400-23.2016.8.11.0024. EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

ROSANGELA LEMES DE ARRUDA Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. A requerida ora exequente promoveu o cumprimento da 

sentença, sendo que após intimado, a executada não pagou 

voluntariamente o crédito perseguido. Assim, foi a parte exequente 

intimada a pronunciar-se acerca da decisão de Id. 11935713, 

quedando-se inerte. Ademais, não promoveu o andamento do feito, 

demonstrando, assim, que houve superveniente perda do interesse de 

agir. Nesse sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

JUSTIFICATIVA A ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido 

a intimação do credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, 

sob pena de extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se 

inerte, é caso de extinção do processo, sem resolução de mérito. 

Ademais, na hipótese dos autos, o credor não requereu diligência útil, de 

modo a justificar o prosseguimento do feito, mormente porque já realizados 

dois leilões com resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS ? 2ª TR 

? RI nº 71004466843 ? Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 

26/06/2013) Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. 

DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, IV do Novo Código de 

Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito em razão da falta de observância ao chamado judicial. Sem custas 

e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 20 de maio de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000440-65.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOTILDE EVA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000440-65.2016.8.11.0024. EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

CLOTILDE EVA DA SILVA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A 

requerida ora exequente promoveu o cumprimento da sentença, sendo 

que após intimado, a executada não pagou voluntariamente o crédito 

perseguido. Assim, foi a parte exequente intimada a pronunciar-se acerca 

da decisão de Id. 11935938, quedando-se inerte. Ademais, não promoveu 

o andamento do feito, demonstrando, assim, que houve superveniente 

perda do interesse de agir. Nesse sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO CREDOR. 

POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A ENSEJAR O 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do credor para 

que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de extinção e 

arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de extinção do 

processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos autos, o 

credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o prosseguimento 

do feito, mormente porque já realizados dois leilões com resultado 

negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS ? 2ª TR ? RI nº 71004466843 ? 

Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) Desta forma, não 

há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, IV do Novo Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito em razão da falta de observância ao 

chamado judicial. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 20 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010180-30.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOTERIO ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010180-30.2013.8.11.0024. EXEQUENTE: CLARO S/A EXECUTADO: 

SOTERIO ANTONIO DA SILVA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. A requerida ora exequente promoveu o cumprimento da 

sentença, sendo que após intimado, a executada não pagou 

voluntariamente o crédito perseguido. Assim, foi a parte exequente 

intimada a pronunciar-se acerca da decisão de Id. 11935466, 

quedando-se inerte. Ademais, não promoveu o andamento do feito, 

demonstrando, assim, que houve superveniente perda do interesse de 

agir. Nesse sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

JUSTIFICATIVA A ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido 

a intimação do credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, 

sob pena de extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se 

inerte, é caso de extinção do processo, sem resolução de mérito. 

Ademais, na hipótese dos autos, o credor não requereu diligência útil, de 

modo a justificar o prosseguimento do feito, mormente porque já realizados 

dois leilões com resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS ? 2ª TR 

? RI nº 71004466843 ? Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 

26/06/2013) Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. 

DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, IV do Novo Código de 

Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito em razão da falta de observância ao chamado judicial. Sem custas 

e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 20 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-18.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ZENA ALVARENGA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000318-18.2017.8.11.0024. REQUERENTE: ZENA ALVARENGA DOS 

ANJOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, nota-se que a parte 

autora fora devidamente intimada para efetuar a apresentação de 

documentos comprobatórios e emendar a inicial sob pena de extinção (ID 

11346664), no entanto, a mesma quedou-se inerte, NÃO atendendo ao 

chamado judicial (ID 13259874). Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 

485, inc. III: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Nesse sentido: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA Recurso 

Inominado nº 0026762-48.2015.811.0001 Origem: Oitavo Juizado Especial 

Cível de Cuiabá/MT Recorrente: Rosiane Costa de Araújo Recorrida: Net 

Serviços de Comunicação S.A EMENTA: RECURSO INOMINADO. 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. PRÉVIA 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PROMOVER OS ATOS QUE LHE 

COMPETIAM. RECURSO NÃO PROVIDO. Aplica-se o disposto no art. 485, III 

do CPC/2015, que prevê a extinção do feito sem resolução do mérito em 

razão do abandono da causa, quando a parte, apesar de intimada para 

promover a diligência que lhe incumbia, permanece silente por mais de 30 

(trinta) dias. In casu, a parte recorrente foi intimada para proceder à 

emenda da inicial em 9.12.2015, mas não se manifestou nos autos até a 

prolação da sentença, ocorrida em 13.4.2016. Sentença mantida pelos 

seus próprios fundamentos. (...) (Procedimento do Juizado Especial Cível 

267624820158110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

04/10/2016, Publicado no DJE 04/10/2016) Desta forma, não há motivos 

para que este processo continue tramitando, notadamente quando aquele 

que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu desatento ao 

chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, III do 
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Novo Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito em razão da falta de observância ao chamado judicial. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 20 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-43.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ODINOEL MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000769-43.2017.8.11.0024. REQUERENTE: ODINOEL MARCIO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em sentença. Trata-se de 

Embargos de Declaração propostos por Banco Bradesco S/A em face de 

Odinoel Marcio da Silva em razão da sentença proferida. Aportou-se o 

presente recurso alegando a existência de erro material no que pertine a 

declaração de inexistência do débito no valor de R$ 187,93 referente ao 

contrato nº AD60373059191 que não foi objeto dos pedidos constantes da 

petição inicial. Compulsando os autos, é mister o conhecimento dos 

presentes embargos, eis que são tempestivos. Relatei o necessário. 

Decido. Pois bem, em análise detida dos autos, observa-se que na 

sentença ora embargada existe erro material passível de correção neste 

momento processual. Quando da prolação da r. sentença embargada, 

vislumbra-se que fora incluído débito não discutido nestes autos, qual seja 

o valor de R$ 187,93 referente ao contrato AD60373059191. Desta forma, 

diante do flagrante erro material, a retificação é medida de rigor. 

DISPOSITIVO. Diante do Exposto, nos termos da fundamentação, opino 

pelo conhecimento dos presentes embargos e ACOLHIMENTO para retirar 

da parte dispositiva da sentença o valor de R$ 187,93 referente ao 

contrato AD60373059191, ficando nos seguintes moldes: “(...) 

RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.143,87 (Hum mil 

cento e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos); (...)” Sem custas 

e honorários advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se as partes. Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo 

para eventual recurso, de acordo com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de maio de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-76.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZARD ALVES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000146-76.2017.8.11.0024. REQUERENTE: DENIZARD ALVES MACHADO 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face da 

sentença exarada no ID 11444171 que indeferiu a petição inicial sob o 

argumento de que o autor não promoveu as diligencias que lhe competia, 

isto é, não juntou aos autos comprovante de endereço oficial. Alega 

omissão informando que o comprovante de endereço já se encontra 

juntado aos autos. Pois bem. Os Embargos de Declaração buscam sanar 

vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer 

a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do 

decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve 

estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. No caso em 

concreto, não se configura a omissão alegada, pretendendo a parte 

embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada na 

sentença. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de 

omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os 

fundamentos do convencimento do julgador. Ante o exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, OPINO pelo conhecimento dos embargos de 

declaração, posto que tempestivos e no mérito OPINO PELO NÃO 

PROVIMENTO DO RECURSO. Sem custas e honorários advocatícios, face 

ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes. 

Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo 

com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-61.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE DAMACENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000093-61.2018.8.11.0024. REQUERENTE: LEANDRO JOSE DAMACENA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração 

interposto pela parte recorrente sucumbente em face da sentença no que 

concerne a incidência de juros moratórios a partir do evento danoso, 

conforme determina a sumula 54 do STJ. No entanto, os mesmos não 

merecem prosperar visto que os juros de mora foram corretamente 

aplicados, haja vista que se trata o caso de hipótese de responsabilidade 

extracontratual, já que ficou sedimentado nos autos que a inscrição nos 

órgãos de proteção ao crédito foi derivada de ato ilícito. Corroborando com 

tal posicionamento, segue entendimento do E. TJMT, in verbis: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO 

À CONTRATAÇÃO REGULAR DO SERVIÇO - DANO MORAL IN RE IPSA 

CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - JUROS DE MORA – EVENTO 

DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – 

DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE 

LEI INVOCADOS – RECURSO DESPROVIDO. Não tendo a fornecedora do 

serviço se desincumbido de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou 
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extintivo da Requerente (art. 333, I, CPC/73) posto que, a imagem de tela 

de computador, que integra a contestação, não se presta como prova 

documental, eis que produzida de forma unilateral, evidenciada está a 

conduta ilícita da Requerida e caracterizado o dano moral in re ipsa, 

cabível a indenização postulada. Constatado que o valor arbitrado pelo 

Juízo singular a título de dano moral revela-se compatível com a situação 

em análise, deve ser mantido considerando a extensão do dano, o 

comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e a 

repercussão do fato e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 

Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do 

STJ). O Julgador não está obrigado a esgotar os fundamentos e artigos de 

lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara 

e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas 

legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, 

desnecessário o chamado prequestionamento explícito. (Ap 117043/2016, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 

24/04/2018) Este também é o entendimento firmado pelo STJ, conforme se 

segue: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. VALOR 

DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA 

RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA N. 54/STJ. DECISÃO 

MANTIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. O recurso especial 

não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do 

contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 

7/STJ. 2. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou 

exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a 

jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para 

possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de 

origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso 

especial. 3. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso 

de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ). 4. Incabível o 

exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em 

recurso posterior, pois configura indevida inovação recursal. 5. Agravo 

interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 862.889/PR, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

24/10/2017, DJe 30/10/2017) Portanto, se a hipótese trata de obrigação 

decorrente de condenação por ato ilícito (inscrição indevida), deve incidir 

a Súmula n.º 54 do STJ que dispõe: “os juros moratórios fluem a partir do 

evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, OPINO pelo conhecimento 

dos embargos de declaração, posto que tempestivos e no mérito OPINO 

PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. Sem custas e honorários 

advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se as partes. Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para 

eventual recurso, de acordo com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000210-86.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DA SILVA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE GONCALVES DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000210-86.2017.8.11.0024. EXEQUENTE: THIAGO DA SILVA 

FERNANDES EXECUTADO: ANDRE GONCALVES DE OLIVEIRA - ME Vistos 

etc. Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte 

reclamada Selko Internet – Provedor e Serviços contra sentença proferida 

e alega que a decisão não considerou a aplicação da súmula 385 do STJ: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Inicialmente, vale ressaltar que 

acostado a inicial o extrato apresentado informa que há outra pendência 

comercial de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) sendo a inclusão datada 

de 05/10/16, posterior a restrição discutida nestes autos. Assim, sendo a 

restrição posterior não há que se falar em modificação do julgado. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, opino pelo conhecimento 

dos embargos de declaração, porque são tempestivos e no mérito opino 

pelo NÃO ACOLHIMENTO. Sem custas e honorários advocatícios, face ao 

disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes. 

Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo 

com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-92.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GENIELE TELES MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000714-92.2017.8.11.0024. REQUERENTE: GENIELE TELES MATOS 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Trata-se de recurso de embargos de 

declaração interposto pela parte requerida contra sentença proferida 

alegando a ocorrência de erro material quanto a data da inscrição nos 

órgãos de proteção ao crédito, devendo constar a data de 27/06/2017 e 

não a data da ocorrência que é 12/12/2016. No entanto, em que pese os 

argumentos lançados pela requerida os embargos declaratórios não 

merecem prosperar visto que não há erro material a ser sanado na 

sentença vergastada. Compulsando os autos, verifica-se que tanto o 

autor no id 10720615 quanto o réu no id 11606153 anexaram documentos 

que trazem como única data da ocorrência aquela lançada na sentença, 

qual seja, 12/12/2016, sendo que o requerido trouxe essa nova data 

apenas quando da apresentação dos embargos declaratórios, o que não 

pode servir de base para a modificação do julgado. Com efeito, na 

sentença, deve o julgador abordar os fundamentos de fato e de direito 

efetivamente sustentados pelas partes nos momentos processuais 

oportunos, apreciando apenas as teses e alegações expressamente 

arguidas e as matérias passíveis de conhecimento de ofício. Assim, tendo 

em vista que o julgador se baseou nos elementos constantes dos autos 

para fixar a data do evento, a mesma não pode ser modificada através de 

documento trazido após a prolação da sentença. Ante o exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, opino pelo conhecimento dos embargos 

de declaração, porque são tempestivos e no mérito opino pelo NÃO 

ACOLHIMENTO. Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto 

nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes. Dessa 

intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo com o 

artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 
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surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-74.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEUDES MARIA PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000463-74.2017.8.11.0024. REQUERENTE: LEUDES MARIA PAULA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos etc. Trata-se de 

recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes interposto 

pela parte reclamada Telefônica Brasil S.A contra sentença proferida no 

presente feito. Em breve síntese alega à parte embargante a ocorrência de 

omissão na sentença uma vez que não houve fundamentação referente 

os danos morais arbitrados. Tem-se que a pretensão é rever a matéria 

decidida. Enfatiza-se que não se prestam os embargos para rediscutir 

questões já apreciadas. Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado 

a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivos suficientes para, com segurança, proferir seu 

veredicto, de forma fundamentada e desde que, não apresente resquícios 

de arbitrariedade, pois, está ele protegido pelo princípio da livre convicção, 

não estando, portanto, obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por 

quaisquer dos litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os 

pontos e argumentos por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio 

STF, ao exame da Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de 

Mello: Embargos de declaração Caráter infringente Inadmissibilidade 

Inocorrência dos pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. 

Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem tal recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a finalidade de instaurar, 

indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já 

apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de embargos de 

declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma 

inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, 

vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado. (Revista Trimestral 

de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse sentido também, segundo os 

Egrégios Tribunais é a orientação jurisprudencial dominante: É incabível, 

nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando ponto sobre o 

qual já houve pronunciamento, com inversão, em conseqüência, do 

resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que 

foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC?. (RSTJ 30/412). Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, OPINO pelo conhecimento 

dos embargos de declaração, porque são tempestivos e no mérito OPINO 

PELO NÃO ACOLHIMENTO. Sem custas e honorários advocatícios, face 

ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes. 

Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo 

com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-83.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA MARTINS CANAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000249-83.2017.8.11.0024. REQUERENTE: MARISTELA MARTINS CANAS 

REQUERIDO: AMERICEL S/A Vistos etc. Tratam-se de recursos de 

embargos de declaração com efeito infringente interposto pela Requerente 

sob o argumento de contradição na sentença atacada, visto que não fora 

observado o deferimento da inversão do ônus da prova quando da 

decisão referente a antecipação de tutela. É nítido no caso que a 

pretensão da embargante é rever a matéria decidida. Os Embargos de 

Declaração têm por finalidade a eliminação de erro, obscuridade, omissão 

ou contradição, não devendo, este recurso, prestar- se à mera 

reapreciação dos fatos ou teses jurídicas por inconformismo dos 

embargantes. Diga-se, igualmente, que todas as questões alegadas pelas 

partes e vinculadas ao caso em análise foram enfrentadas pela sentença 

embargada quando da apreciação dos pontos controvertidos, não 

cabendo, portanto, na atual fase processual, suprir suposta deficiência 

inexistente nos autos. Inclusive é importante registrar que na sentença 

vergastada houve novo deferimento da inversão do ônus da prova, sendo 

que no caso específico dos autos, a requerente não trouxe os elementos 

mínimos de prova que pudessem embasar seu pedido. Mesmo se tratando 

de relação de consumo a autora não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito, não se confundindo hipossuficiência com ausência do 

dever da parte de comprovar pelo menos os indícios da sua tese. Cuida 

lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir seu veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio STF, ao exame da 

Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de Mello: Embargos de 

declaração Caráter infringente Inadmissibilidade Inocorrência dos 

pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. Os embargos de 

declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de 

declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os 

pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, 

com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado 

com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a 

controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de 

embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de 

esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou 

omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o 

julgado. (Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse 

sentido também, segundo os Egrégios Tribunais é a orientação 

jurisprudencial dominante: É incabível, nos declaratórios, rever a decisão 

anterior reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com 

inversão, em conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração 

substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do 

CPC?. (RSTJ 30/412). Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, OPINO pelo conhecimento dos embargos de declaração da 

Requerente, posto que tempestivo e no mérito OPINO PELO NÃO 

ACOLHIMENTO DO RECURSO. Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as 

partes. Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de 

acordo com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à 
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homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010449-98.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MACIA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE CARVALHO VARAJAO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010449-98.2015.8.11.0024. REQUERENTE: JOSE MACIA JUNIOR 

REQUERIDO: ANTONIO CARLOS DE CARVALHO VARAJAO - ME Vistos 

etc. Tratam-se de recursos de embargos de declaração interposto pelo 

Requerente sob o argumento de contradição na sentença atacada, visto 

que não fora observado que não há litispendência entre as ações, 

devendo a ação em destaque prosseguir visto que os objetos perseguidos 

são distintos. É nítido no caso que a pretensão da embargante é rever a 

matéria decidida. Os Embargos de Declaração têm por finalidade a 

eliminação de erro, obscuridade, omissão ou contradição, não devendo, 

este recurso, prestar- se à mera reapreciação dos fatos ou teses 

jurídicas por inconformismo dos embargantes. Diga-se, igualmente, que 

todas as questões alegadas pelas partes e vinculadas ao caso em análise 

foram enfrentadas pela sentença embargada quando da apreciação dos 

pontos controvertidos, não cabendo, portanto, na atual fase processual, 

suprir suposta deficiência inexistente nos autos. Cuida lembrar que o 

magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das 

partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para, com 

segurança, proferir seu veredicto, de forma fundamentada e desde que, 

não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele protegido pelo 

princípio da livre convicção, não estando, portanto, obrigado a ater-se aos 

fundamentos elencados por quaisquer dos litigantes ou discorrer de forma 

detalhada a todos os pontos e argumentos por eles suscitados. Neste 

sentido decidiu o Egrégio STF, ao exame da Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) 

PR, Rel. o Min. Celso de Mello: Embargos de declaração Caráter infringente 

Inadmissibilidade Inocorrência dos pressupostos de embargabilidade 

Embargos rejeitados. Os embargos de declaração destinam-se, 

precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a 

suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido 

pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, 

inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de 

embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, com desvio de sua 

específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a finalidade de 

instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia 

jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de embargos 

de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma 

inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, 

vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado. (Revista Trimestral 

de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse sentido também, segundo os 

Egrégios Tribunais é a orientação jurisprudencial dominante: É incabível, 

nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando ponto sobre o 

qual já houve pronunciamento, com inversão, em conseqüência, do 

resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que 

foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC?. (RSTJ 30/412). Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, OPINO pelo conhecimento 

dos embargos de declaração, posto que tempestivo e no mérito OPINO 

PELO NÃO ACOLHIMENTO DO RECURSO. Sem custas e honorários 

advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se as partes. Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para 

eventual recurso, de acordo com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010451-68.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE CARVALHO VARAJAO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010451-68.2015.8.11.0024. REQUERENTE: LEONARDO FERNANDES 

REQUERIDO: ANTONIO CARLOS DE CARVALHO VARAJAO - ME Vistos 

etc. Tratam-se de recursos de embargos de declaração interposto pelo 

Requerente sob o argumento de contradição na sentença atacada, visto 

que não fora observado que não há litispendência entre as ações, 

devendo a ação em destaque prosseguir, pois os objetos perseguidos são 

distintos. É nítido no caso que a pretensão do embargante é rever a 

matéria decidida. Os Embargos de Declaração têm por finalidade a 

eliminação de erro, obscuridade, omissão ou contradição, não devendo, 

este recurso, prestar- se à mera reapreciação dos fatos ou teses 

jurídicas por inconformismo do embargante. Diga-se, igualmente, que todas 

as questões alegadas pelas partes e vinculadas ao caso em análise foram 

enfrentadas pela sentença embargada quando da apreciação dos pontos 

controvertidos, não cabendo, portanto, na atual fase processual, suprir 

suposta deficiência inexistente nos autos. Cuida lembrar que o magistrado 

não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando 

já tenha encontrado motivos suficientes para, com segurança, proferir seu 

veredicto, de forma fundamentada e desde que, não apresente resquícios 

de arbitrariedade, pois, está ele protegido pelo princípio da livre convicção, 

não estando, portanto, obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por 

quaisquer dos litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os 

pontos e argumentos por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio 

STF, ao exame da Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de 

Mello: Embargos de declaração Caráter infringente Inadmissibilidade 

Inocorrência dos pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. 

Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem tal recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a finalidade de instaurar, 

indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já 

apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de embargos de 

declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma 

inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, 

vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado. (Revista Trimestral 

de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse sentido também, segundo os 

Egrégios Tribunais é a orientação jurisprudencial dominante: É incabível, 

nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando ponto sobre o 

qual já houve pronunciamento, com inversão, em conseqüência, do 

resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que 

foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC?. (RSTJ 30/412). Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, OPINO pelo conhecimento 

dos embargos de declaração, posto que tempestivo e no mérito OPINO 

PELO NÃO ACOLHIMENTO DO RECURSO. Sem custas e honorários 

advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se as partes. Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para 

eventual recurso, de acordo com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de 
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sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-77.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000036-77.2017.8.11.0024. REQUERENTE: GIOVANI BIANCHI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009 dispensa-se o relatório. Passo à análise de MÉRITO da 

demanda. FUNDAMENTO E DECIDO Cuida-se de ação de execução de 

título extrajudicial fundada em honorários advocatícios devido pela atuação 

na Comarca de Chapada dos Guimarães. Sobre o tema a Turma Recursal 

do Estado de Mato Grosso firmou entendimento: RECURSO DE APELAÇÃO 

– EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – FEITO NÃO EMBARGADO 

– FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE NO 

CASO DE PAGAMENTO POR MEIO DE RPV – RECURSO DESPROVIDO. A 

jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que nas execuções contra 

a Fazenda Pública ajuizadas após a vigência da Medida Provisória nº. 

2.180-35/2001, que deu nova redação ao art. 1º-D da Lei nº. 9.494/97, e 

desde que não embargadas, os honorários advocatícios serão devidos 

quando se tratar de débitos de pequeno valor (AgRg no REsp 

1572722/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016). (Ap 163884/2016, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2017, 

Publicado no DJE 15/02/2018) A parte autora postula o recebimento do 

valor R$ 859,47 (oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete 

centavos), referente aos serviços advocatícios prestados, acrescidos de 

juros e correções com data base de 23/01/17. O Estado através de sua 

Procuradoria não se opôs ao valor cobrado pela exequente. (ID 11172394) 

DISPOSITIVO Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural para homologar a correspondente emissão de Certidão de 

Crédito. ORDENO a expedição de OFICIO REQUISITORIO, conforme 

determina o Provimento nº 11/2017-CM em nome de GIOVANI BIANCHI e 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça para satisfação do crédito 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de maio de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000589-27.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000589-27.2017.8.11.0024. EXEQUENTE: PABLO RAMIRES FONSECA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009 dispensa-se o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta 

comprovante de que não possui condições de arcar com as custas do 

processo sem prejuízo do seu sustento. Sobre o tema o Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

parte autora não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. MÉRITO Cuida-se de ação de execução de título 

extrajudicial fundada em honorários advocatícios devido pela atuação na 

Comarca de Chapada dos Guimarães. Sobre o tema a Turma Recursal do 

Estado de Mato Grosso firmou entendimento: RECURSO DE APELAÇÃO – 

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – FEITO NÃO EMBARGADO – 

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE NO CASO 

DE PAGAMENTO POR MEIO DE RPV – RECURSO DESPROVIDO. A 

jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que nas execuções contra 

a Fazenda Pública ajuizadas após a vigência da Medida Provisória nº. 

2.180-35/2001, que deu nova redação ao art. 1º-D da Lei nº. 9.494/97, e 

desde que não embargadas, os honorários advocatícios serão devidos 

quando se tratar de débitos de pequeno valor (AgRg no REsp 

1572722/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016). (Ap 163884/2016, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2017, 

Publicado no DJE 15/02/2018) A parte autora postula o recebimento do 

valor R$ 19.721,12 (dezenove mil setecentos e vinte e um reais e doze 

centavos), equivalente a 22 URH’S referentes aos serviços advocatícios 

prestados, acrescidos de juros e correções com data base de 04/09/17. O 

Estado através de sua Procuradoria não se opôs ao valor cobrado pela 

exequente (ID 11213357), com isso fora cumprido o disposto no art. 6º da 

Resolução nº. 115/2010, do Conselho Nacional de Justiça, isto é, informar 

acerca da existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9º do art. 100 da Constituição Federal. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para 

homologar o cálculo constante do requerimento inicial a acompanhar a 

correspondente emissão de Certidão de Crédito. ORDENO a expedição de 

OFICIO REQUISITORIO, conforme determina o Provimento nº 11/2017-CM 

em nome de PABLO RAMIRES FONSECA e encaminhamento ao Tribunal de 

Justiça para satisfação do crédito. Indefiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborada pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-84.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA DE MORAES SAVASSA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO)
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TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000085-84.2018.8.11.0024. REQUERENTE: MADALENA DE MORAES 

SAVASSA NEVES REQUERIDO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES 

LTDA. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, 

deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. GRATUIDADE A parte solicitou a 

gratuidade da justiça, porém não acosta comprovante de sua condição 

financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: 

Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E 

N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. O promovente não junta prova de 

sua condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Inexistindo 

preliminares, passo a análise do MÉRITO. Antecipo o mérito. Declaro a 

revelia da parte reclamada. Compulsando os autos verifico que conforme 

termo de audiência de conciliação a Reclamada compareceu ao ato, 

todavia não apresentou contestação, seguindo a inteligência da sumula 11 

da Turma Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: SÚMULA 11: A 

contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência de conciliação, sob pena de revelia. Assim sendo restando 

incontroversos os fatos e documentos da exordial, confessando, 

portanto, a matéria fática, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz. A contestação é a peça de defesa onde o réu deve concentrar todos 

os seus argumentos e alegações, respondendo a todas as questões 

colocadas pelo autor na petição inicial. A revelia ocorre quando o réu não 

responde ao chamamento judicial, deixando de apresentar sua defesa no 

processo ou apresentando de forma intempestiva. O fato de o réu ficar 

inativo no processo acarretará sua revelia, a revelia se constitui, 

precisamente, na ausência de participação do requerido no processo, o 

que acarretará a esse sujeito severas consequências quanto a seus 

direitos processuais. No caso em comento, alega a Requerente que 

contratou com a Requerida assinatura de três revistas, devendo efetuar o 

pagamento do valor total de R$ 890,00 em 10 parcelas de R$ 89,90. Que 

todas as parcelas foram debitadas em seu cartão de crédito, no entanto, 

nenhuma dos exemplares chegou em sua residência. Afirma que em 

setembro/17 recebeu correspondência da requerida informando a 

renovação das assinaturas e diante disso enviou email comunicando 

expressamente seu desinteresse pelo ato, bem como informou não ter 

recebido até aquela data as revistas adquiridas. Discorre que mesmo 

comunicando não ter interesse na renovação das revistas, a requerida 

procedeu aos descontos em seu cartão de crédito. Pois bem. Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. No entanto, com a Revelia da parte requerida, todos 

os fatos trazidos pela requerente são considerados verdadeiros, 

principalmente no que concerne ao não recebimento das revistas 

adquiridas em sua residência. A autora comprovou robustamente que 

pagou pelo serviço de assinatura contratado a despeito do inadimplemento 

pela empresa ré quanto ao não envio dos exemplares. Noutro giro, não 

autorizada a renovação pelo assinante, restam indevidas a renovação da 

assinatura e a cobrança discutida, que hão de ser restituídas, acrescidas 

de juros desde a citação e correção monetária a contar do desembolso. 

Assim, como a ré não adimpliu o contrato, deve restituir a autora a quantia 

paga e devidamente comprovada no valor de R$ 1.153,35 (um mil cento e 

cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos). A restituição deve ser 

feita de modo simples, visto que não restou satisfatoriamente comprovado 

nos autos a má-fé da requerida. Quanto ao dano moral, os diversos 

débitos no cartão da autora, evidentemente afetaram seu planejamento 

econômico financeiro a gerar preocupações e abalos, em meu sentir, 

capazes de afetar direito imaterial, a justificar a reparação de dano moral. 

A “via crucis” percorrida pela consumidora assinante a fim de cancelar a 

renovação, que acabou por se aperfeiçoar sem a sua manifestação de 

vontade, e as dificuldades encontradas para recuperar o que 

indevidamente lhe foi debitado, tendo que recorrer ao judiciário, não 

parece constituir simples percalço da vida cotidiana, mas sofrimento e 

desgaste moral efetivo e considerável que deve ser reparado cabalmente 

por quem deu causa. No que diz respeito ao quantum da reparação, na 

ausência de critérios definidos, compete ao julgador observar as melhores 

regras ditadas para a sua fixação, atento às finalidades compensatória, 

punitiva e preventiva ou pedagógica e aos princípios gerais da prudência, 

bom senso, proporcionalidade, razoabilidade e adequação, tendo em conta 

as circunstâncias que envolveram o fato, as condições pessoais e 

econômicas e financeiras do ofendido, assim como o grau da ofensa 

moral, a repercussão da restrição, e a preocupação de não se permitir 

que a reparação transforme-se em fonte de renda indevida, bem como 

não seja tão parcimoniosa que passe despercebida pela parte ofensora, 

consistindo, destarte, no necessário efeito pedagógico de evitar futuros e 

análogos fatos, fixo a indenização ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil 

reais). DISPOSITIVO Ante o exposto, declaro a revelia da parte reclamada, 

com fundamento no artigo 344, do NCPC e com fundamento no artigo 487, 

I, do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido para CONDENAR 

a parte reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título 

de indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, 

desde a prolação desta sentença. RESTITUIR a autora o valor das 

parcelas comprovadamente debitadas no montante de R$ 1.153.35 (um mil 

cento e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos), corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (vencimentos das 

faturas do cartão de crédito) e acrescido de juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a incidir a partir da citação. INDEFIRO o pedido de 

justiça gratuita. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-47.2017.8.11.0024
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000329-47.2017.8.11.0024. REQUERENTE: WAGNER LIMA BARBOSA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. O feito prescinde 

da produção de outras provas, razão pela qual passo ao imediato 

julgamento (art. 355, inciso I, CPC). GRATUIDADE A parte solicitou a 

gratuidade da justiça, anexando aos autos a sua CTPS, demonstrando não 

possuir condições financeiras de arcar com eventuais custas do 

processo, sem prejuízo do seu próprio sustento, razão pela qual defiro o 

pedido. A preliminar suscitada pelo requerido se confunde com o mérito e 

assim será apreciado. Ultrapassados tais questionamentos, passo à 

analise do MÉRITO. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débitos c.c. indenização por danos morais em face de Banco Pan S/A. Em 

síntese, aduziu o proponente que tentou efetuar uma compra por crediário 

mas não logrou êxito pois havia uma restrição em seu nome por uma 

suposta dívida contraída junto à requerida, no valor de R$ 9.978,12, 

inscrita em 28/03/17, relativo ao vencimento da prestação ocorrida em 

30/01/17. Contudo, esclareceu que realmente possui um contrato de 

financiamento de uma motocicleta junto ao requerido, mas que está 

adimplente com o mesmo, visto que a parcela objeto da restrição se 

encontra quitada. A requerida por seu turno, argumenta que as restrições 

foram baixadas em 07/06/17 e tais inserções foram válidas visto que os 

atrasos nos pagamentos mensais eram de mais de 18 dias. Pois bem. A 

relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, visto que a 

requerida é fornecedora de serviços, cuja destinatária final é a parte 

requerente (Arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor). Dito isso, 

importa registrar que quando do ajuizamento da presente ação, 25/04/17 

as restrições ilegais estavam ativas, sendo portanto, pertinente os 

pedidos formulados pelo autor. Por outro lado, não existe controvérsia 

acerca da inclusão do nome do consumidor nos cadastros de 

inadimplentes, em razão de dívida proveniente de contrato de 

financiamento de motocicleta junto à parte ré. O cerne da questão consiste 

em apurar a legitimidade da cobrança. Da análise dos autos, razão assiste 

ao autor. Isso porque a parte autora demonstrou o pagamento das 

parcelas referentes aos meses de dezembro/2016 (ID 6679207), 

janeiro/2017 (ID 6679209), fevereiro/2017 (ID 6679211), março/2017 (ID 

6679214) e abril/2017 (ID 9211597). Além disso, a requerida, embora 

sustente que o pagamento da parcela de janeiro/2017 fora efetuado a 

destempo, ainda assim se configura inscrição indevida a manutenção do 

nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes após o respectivo 

pagamento, até porque o requerido já foi penalizado com a incidência dos 

encargos moratórios. Desse modo, evidente a ilicitude da cobrança e o 

defeito na prestação do serviço (Art. 6º, inciso VI e Art. 14, CDC). Passo a 

examinar o pedido de indenização por danos morais. O dano moral capaz 

de gerar reparação pecuniária é aquele que viola direito da personalidade, 

atingindo o sentimento de dignidade da vítima e encontra fundamento no 

Art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal. Na lição abalizada de 

SÉRGIO CAVALIERI FILHO, "dano moral é a lesão de bem integrante da 

personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade 

psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à 

vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2ª Edição, Malheiros 

Editores, p. 78). No caso em tela a indenização se legitima, pois a inscrição 

indevida do nome nos cadastros de proteção ao crédito gera 

constrangimento sério que abala a honra, imagem e bem-estar do 

indivíduo, exsurgindo o dano do próprio ato ilícito. Assim, diz-se que o 

dano é in re ipsa, ou seja, presumido, decorrente do ato ofensivo em si, 

dispensando-se comprovação do ferimento a direito da personalidade. 

Com relação ao valor indenizatório, anoto que a reparação por danos 

morais possui dupla finalidade: compensatório para a vítima e punitivo para 

o ofensor, como fator de desestímulo à prática de atos lesivos à 

personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente 

elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar 

inexpressivo e inócuo. Destarte, atendendo aos critérios de razoabilidade 

e proporcionalidade, bem como de vedação do enriquecimento ilícito, fixo o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação pelos danos 

morais experimentados pela requerente, observada a capacidade 

econômica das partes, a gravidade do fato e a extensão do dano gerado. 

Quanto ao questionamento levantado sobre o descumprimento da medida 

liminar, é imperioso destacar que o pedido feito na inicial foi apenas para 

que o requerido excluísse o nome do autor dos órgãos de proteção ao 

crédito, o que foi deferido e cumprido pelo requerido. Não havendo pedido 

para que o requerido se abstivesse de inserir o nome diante de outras 

parcelas. No entanto, por questão de efetividade, segue determinação 

para imediata exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes 

pela parcela com vencimento no mês de abril/2017 que se encontra 

devidamente paga. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros moratórios de 1% 

ao mês, incidentes a partir da prolação desta sentença. RECONHEÇO a 

inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.663,02 (um mil seiscentos e 

sessenta e três reais e dois centavos), inscrito em 01/07/17 e que ainda 

se encontra ativo nos órgãos de proteção ao crédito. DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome do Requerente dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente as parcelas discutidas nestes autos; 

Outrossim, DEFIRO o pedido de gratuidade da promovente. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000560-74.2017.8.11.0024. REQUERENTE: SILVANI APARECIDA DA 

SILVA MOREIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da 

justiça, porém não acosta comprovante de sua condição financeira. Sobre 

o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do 

Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 
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concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. A promovente não junta prova de 

sua condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Passo a análise do 

MÉRITO. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. 

indenização por danos morais promovida por Silvani Aparecida da Silva 

em face de Banco do Brasil S/A . Em síntese, aduziu a proponente que 

vem sofrendo cobranças indevidas por parte da empresa Requerida 

referente ao débito de R$ 101,01 (cento e um reais e um centavo), o que 

resultou na indevida inserção de seu nome do cadastro de inadimplentes 

do SPC/SERASA/SCPC. Contudo, esclareceu que não possui qualquer 

débito com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome 

junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que a reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos contrato celebrado entre as partes, 

documento pessoal apresentado no ato da contratação e telas sistêmicas 

para comprovar a inadimplência da reclamante. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em 

análise minuciosa da documentação é clarividente a relação contratual, os 

serviços foram prestados a parte e o cadastro contém dados 

confidenciais. Desta forma, restando comprovada a existência de relação 

contratual, bem como a sua inadimplência, não há que se falar em 

negativação indevida. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano 

moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável 

a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que 

se possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou 

dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que 

o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha 

atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito 

pessoal ou social do indivíduo. Inicialmente, diante do exposto, e levando 

em consideração os documentos juntados a defesa que indicam valores 

não pagos, necessário o reconhecimento de legalidade na inclusão do 

nome da parte Reclamante no mencionado sistema de proteção ao crédito. 

Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, visto que a inclusão do nome foi devida inexistindo assim, por 

consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos 

morais. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes 

para deferimento do pleito. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ A parte alega 

inexistência do débito em questão,sendo que a dívida é legitima, derivada 

de contrato entabulado entre as partes, litigando de má fé a fim de obter 

enriquecimento ilícito, vejamos enunciado do Fonaje: ENUNCIADO 136 – O 

reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao 

pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos 

termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo 

Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Tendo em vista que a parte reclamante 

faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente 

desrevestida de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de 

má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa 

prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 9% (nove por cento) sobre 

o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. DISPOSITIVO Posto isso, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto 

o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de 9% (nove por cento) 

sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos, bem como ao pagamento das custas do 

processo e honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante 

de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000383-47.2016.8.11.0024. REQUERENTE: JOAO ANTONIO DAS NEVES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Não havendo preliminares, passo a análise do MÉRITO. 

Trata-se de ação indenizatória que João Antônio das Neves promove em 

desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A 

alegando em síntese, que diante do atraso no pagamento da fatura de 

energia houve o corte do seu fornecimento e, após o pagamento da conta 

em atraso, a requerida se comprometeu a efetuar a religação no prazo de 

48 horas, o que não foi feito. Discorre que ficou dez dias sem energia, 

perdendo todos os alimentos que estavam armazenados em sua geladeira 

e com isso acredita ter direito ao pleito indenizatório. Na contestação 

sustenta a requerida que a religação da energia foi efetivada dentro do 

prazo de 24 horas, bem como que no dia 24/06/18 houve apenas queda 

de energia e a solução do problema ocorreu no mesmo dia. Pois bem. A 

teor dos fatos e documentos apresentados, tem-se que razão não assiste 

ao autor. Não há provas da falha na prestação de serviços da requerida. 

No caso em comento, observa-se claramente que a inicial não trouxe aos 

autos nenhum mínimo indício de que o fornecimento de energia elétrica, na 

fazenda do requerente, foi interrompida pelo prazo informado de dez dias. 

A inicial se limita a afirmar que no lapso de 13 à 24/06/2016 ocorreu a falta 

de energia elétrica, motivo pelo qual todos os alimentos armazenados na 

geladeira se perderam. No entanto, inexiste protocolo de reclamação. 

Inexiste fotos dos produtos perdidos, vídeos ou qualquer outro tipo de 

prova que demonstre efetivamente a ocorrência da falha na prestação do 

serviço. Enfim, provas mínimas de que o fato ocorreu. Inclusive foi 

oportunizado ao autor comprovar através de testemunhas em audiência 

de instrução os fatos ensejadores da possível indenização por dano 

moral, sendo requerido por ele o julgamento antecipado da lide, 

argumentando-se tratar o caso de matéria de direito. Não se trata de 

matéria de direito, mas de cunho eminentemente fático, visto que a falha 

na prestação do serviço da requerida precisa estar suficientemente 

provada para ensejar a indenização. O dever de indenizar, como é sabido, 

nasce da conjugação de três elementos, quais sejam, a existência do 

dano resultante da prática de um ato ilícito, e do nexo causal entre o 

primeiro e o segundo. No caso do dano moral, é notório que não se exige a 

prova efetiva do dano. Todavia, é mister que o dano alegado advenha de 
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ato ilícito. Assim, é bastante a demonstração da efetiva ocorrência do fato 

gerador do pleito de dano moral. Além disso, para configurar o dano moral 

não basta mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, sensibilidade 

exacerbada. Só deve ser reputado como causador do dano moral o ato 

que agride os direitos da personalidade e gere dor física ou moral, vexame 

e sofrimento que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. É princípio corrente em direito que, para 

que o pedido de indenização seja acolhido, ao autor compete o ônus de 

demonstrar a existência dos danos e que a reparação não foi 

concretizada. Também, sem prova pré-constituída, o autor sujeita-se aos 

ônus probatórios, segundo a distribuição estabelecida pelo artigo 333 do 

Código de Processo Civil. E, nesse sentido é a jurisprudência: "Quem pede 

ao Juiz tem o ônus de afirmar fatos que autorizam o pedido, logo tem o 

ônus de provar os fatos afirmados. Assim, tem o autor o ônus da ação. 

Quem quer fazer valer um direito em juízo deve provar os fatos que 

constituem em fundamento" (TARGS - 1ª Câm. Julgado em 10.08.93, na 

Apel. 193.117.652, rel. Juiz Heitor Assis Remonti). "Negados pelo réu os 

fatos narrados na inicial, compete ao autor prová-los durante a fase 

congnitiva do processo. Não os provando, improcedente deve ser julgado 

o pedido formulado na petição inicial. (TJGO - Apel. 30.912-1/188, j. 

26.08.94, rel. Des. Charife Oscar Abrão). Por outro lado é certo que a 

inversão do ônus da prova, que é técnica de julgamento, não se confunde 

com a ausência de indícios mínimos de prova, que devem existir no feito 

onde se pretende a condenação da parte ex adversa ao pagamento de 

indenização por danos morais diante da suposta suspensão indevida do 

fornecimento de energia. Aliado a este fato é necessário destacar que o 

próprio autor no Boletim de Ocorrência juntado aos autos afirmou não 

residir na fazenda, afirmou não saber ao certo se houve a religação ou 

não da energia, pois não estava presente no momento, bem como apenas 

se dirigiu ao local no dia 22 de junho e encontrou os produtos estragados 

na geladeira. Evidente que se o autor não pode afirmar se houve a 

religação ou não do fornecimento da energia no prazo estipulado, também 

não pode afirmar que a energia permaneceu suspensa durante dez dias 

corridos. A requerida em contrapartida conseguiu comprovar através de 

documentos que a energia foi religada dentro do prazo estipulado. 

Também comprovou através do documento constante no ID 2446311 que a 

suspensão do fornecimento de energia por falta de pagamento é situação 

corriqueira na propriedade do autor, visto que em 04/09/12; 23/05/14; 

26/05/14; 16/09/15; 15/03/16; 16/05/16 e 13/06/16 tais suspensões foram 

levadas a efeito, o que sugere não haver dano passível de indenização. 

Necessário ainda destacar que este entendimento é o mesmo adotado 

pelo E. TJMT e Turma Recursal, conforme se verifica dos julgados abaixo 

colacionados: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO 

CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE 

DANOS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DO CORTE E DEMORA PARA 

RELIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA – DESCABIMENTO – 

INADIMPLEMENTO DE VÁRIAS FATURAS – LICITUDE DO CORTE – 

CONSUMIDOR QUE PAGAVA SEMPRE EM ATRASO – DEVEDOR 

CONTUMAZ – RECURSO DESPROVIDO. Se a peça recursal do recorrente 

é clara e demonstra nítido interesse na reforma da sentença, não há razão 

para seu não conhecimento. Uma vez comprovado que, não obstante a 

imprescindibilidade do serviço de energia elétrica para manutenção da 

conservação dos seus produtos, bem como das notificações de 

suspensão do fornecimento pela concessionária, o autor sempre se 

manteve contumaz em sua desídia de atrasar os pagamentos dos 

serviços de energia elétrica – tendo, inclusive, ao longo de onze (11) 

anos, quitado somente oito (08) faturas de energia elétrica nas datas 

aprazadas, não cabe falar em prática de ato ilícito pela ré em razão do 

corte ou cancelamento do seu consumo de energia. (Ap 39524/2015, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015) 

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA 

TESTEMUNHAL - MATÉRIA PRECLUSA - REJEIÇÃO - INTERRUPÇÃO 

INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO NÃO 

COMPROVADA - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - ÔNUS PROBATÓRIO 

DO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR - 

SENTENÇA MANTIDA - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - 

MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se em audiência de 

instrução, o pedido de sua redesignação para produção de prova 

testemunhal não foi deferido e a parte tenha não recorreu desse decisum, 

a matéria está acobertada pela preclusão. Não se desincumbindo o autor 

do seu ônus probatório, nem mesmo mediante apresentação de elementos 

indiciários de prova do ato ilícito alegado, a improcedência da demanda é 

medida que se impõe. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a 

verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho 

adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC). (Ap 

30282/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 

18/04/2017)” “ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 1E M E N T A RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO 

-ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO COMPROVA 

SUAS ALEGAÇÕES - DANO MORAL INOCORRENTE - NÃO 

COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DOS 

AUTORES - REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A 

AÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não restando comprovado 

nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 

373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que 

se impõe. Reforma da sentença para julgar improcedente a ação. 

RELATÓRIO Egrégia Turma: Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto 

contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou 

parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a requerida a 

pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais. A parte Recorrente em suas razões 

recursais preliminarmente pugna pela concessão do efeito suspensivo. E 

no mérito, alega que inexiste dano moral a ser reparado, posto que não 

comprovado o corte na unidade consumidora, alega ainda que a unidade 

encontra-se ativa desde o dia 05/09/2016. Requereu a reforma da 

sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, 

alternativamente, para que o valor arbitrado a título de danos morais seja 

reduzido alterando o marco dos juros a partir da sentença. A parte 

Recorrida devidamente intimada não rebateu as razões apresentadas. 

VOTO Colendos Pares; Quanto à preliminar de necessidade da concessão 

do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não 

há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte 

recorrente. Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que 

em que pese às alegações dos Autores, não restaram comprovadas nos 

autos a suspensão do fornecimento de sua energia elétrica. Após analisar 

as provas produzidas, verifico que as fotos apenas mostra um fio 

pendurado, não sendo possível detectar se o mesmo foi retirado do poste 

vindo da rua, ou se faz parte do próprio padrão. Vejamos: Apesar da 

imagem do veículo da Energisa colacionado aos autos, não ficou claro que 

a manutenção ocorreu na residência dos Autores. Assim, não restou 

comprovada as alegações dos Autores, posto que nos termos do artigo 

373, I, do Código de Processo Civil são ônus que incumbem às partes 

provar. Caberia aos Consumidores demonstrar a falta de energia em sua 

residência que poderia ter sido comprovada através de prova 

testemunhal, porém, em audiência de conciliação, informaram que suas 

manifestações em relação as provas pretendidas, seriam informadas na 

peça de impugnação, o que não se efetivou, pois não apresentado apesar 

de devidamente intimados. Dessa forma, em que pese o entendimento do 

Magistrado a quo, entendo que os fatos constitutivos do direito das partes 

Autoras não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida 

que se impõe. Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que 

tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença 

e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 485, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários em razão do resultado do 

julgamento do recurso. É como voto. Marcelo Sebastião Prado de Moraes 

Juiz de Direito – Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

859226720168110001/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

28/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)”. Assim, a improcedência é 

medida que se impõe, não havendo que se falar em falha que justifique a 

imposição de indenização, ainda mais quando, sequer, comprovados os 

fatos. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________
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___________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 23 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000134-28.2018.8.11.0024. REQUERENTE: LUCILENE QUEIROZ DE 

MORAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação. (ID 13095707) O artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser 

extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, 

deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, 

entende que o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. 

Assim sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e 

tampouco apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do 

presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a 

parte Reclamante no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 23 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-23.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DELIANA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000102-23.2018.8.11.0024. REQUERENTE: DELIANA SILVA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando 

o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente 

reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação. (ID 13137413) A autora 

impugnou a contestação no ID 13226353, no entanto, não houve qualquer 

justificativa quanto ao seu não comparecimento na audiência. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, 

sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que 

o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 23 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-53.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000003-53.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ANTONIO BENEDITO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais promovida por 

Antônio Benedito da Silva em face de Banco do Brasil S/A . Em síntese, 

aduziu o proponente que vem sofrendo cobrança indevida por parte da 

empresa Requerida referente ao débito de R$ 162,46 (cento e sessenta e 

dois reais e quarenta e seis centavos) relativo a utilização do cartão de 

crédito, o que resultou na indevida inserção de seu nome do cadastro de 

inadimplentes do SPC/SERASA/SCPC. Contudo, esclareceu que jamais 

utilizou o cartão na função crédito, mas apenas na função débito, razão 

pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de 

pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou 

todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, que a reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos 

contrato celebrado entre as partes, bem como extratos do cartão de 

crédito que comprovam a utilização do mesmo. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 
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parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em 

análise minuciosa da documentação é clarividente a relação contratual, os 

serviços foram prestados a parte e não impugnados pelo autor. Desta 

forma, restando comprovada a existência de relação contratual, bem como 

a sua inadimplência, não há que se falar em negativação indevida. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inicialmente, diante do exposto, e levando em consideração 

os documentos juntados a defesa que indicam valores não pagos, 

necessário o reconhecimento de legalidade na inclusão do nome da parte 

Reclamante no mencionado sistema de proteção ao crédito. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, visto que a inclusão do nome foi devida inexistindo assim, por 

consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos 

morais. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes 

para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 23 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-74.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR LUCENA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000118-74.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ADEMIR LUCENA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais promovida por 

Ademir Lucena dos Santos em face de Banco Bradesco Cartões S/A. Em 

síntese, aduziu o proponente que vem sofrendo cobrança indevida por 

parte da empresa Requerida referente ao débito de R$ 448,91 

(quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos) relativo a 

utilização do cartão de crédito, o que resultou na indevida inserção de seu 

nome do cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA/SCPC. Contudo, 

informa que desconhece o débito, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A 

requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, que a 

reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos as faturas do 

cartão de crédito em nome do autor que comprovam a utilização do 

mesmo. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente a relação contratual, os serviços foram 

prestados a parte e não impugnados pelo autor. Desta forma, restando 

comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida. Outrossim, é 

interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela 

vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito 

social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano 

moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o 

dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado 

sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a 

dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inicialmente, diante do exposto, e levando em consideração 

os documentos juntados a defesa que indicam valores não pagos, 

necessário o reconhecimento de legalidade na inclusão do nome da parte 

Reclamante no mencionado sistema de proteção ao crédito. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, visto que a inclusão do nome foi devida inexistindo assim, por 

consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos 

morais. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes 

para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 23 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-89.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR LUCENA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 
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1000117-89.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ADEMIR LUCENA DOS 

SANTOS REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais promovida por 

Ademir Lucena dos Santos em face de Lojas Riachuelo S/A. Em síntese, 

aduziu o proponente que vem sofrendo cobrança indevida por parte da 

empresa Requerida referente ao débito de R$ 126,67 (cento e vinte e seis 

reais e sessenta e sete centavos) relativo a utilização do cartão 

disponibilizado pela loja, o que resultou na indevida inserção de seu nome 

do cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA/SCPC. Contudo, informa 

que desconhece o débito, razão pela qual não se justifica a inserção de 

seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por 

seu turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que a reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos as faturas do cartão de crédito em nome 

do autor que comprovam a utilização do mesmo. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em 

análise minuciosa da documentação é clarividente a relação contratual, os 

serviços foram prestados a parte e não impugnados pelo autor. Desta 

forma, restando comprovada a existência de relação contratual, bem como 

a sua inadimplência, não há que se falar em negativação indevida. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inicialmente, diante do exposto, e levando em consideração 

os documentos juntados a defesa que indicam valores não pagos, 

necessário o reconhecimento de legalidade na inclusão do nome da parte 

Reclamante no mencionado sistema de proteção ao crédito. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, visto que a inclusão do nome foi devida inexistindo assim, por 

consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos 

morais. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes 

para deferimento do pleito. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ A parte alega 

inexistência de relação contratual sendo que contratou diretamente os 

serviços da reclamada, litigando de má fé a fim de obter enriquecimento 

ilícito, vejamos enunciado do Fonaje: ENUNCIADO 136 – O reconhecimento 

da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII 

Encontro – Palmas/TO). Tendo em vista que a parte reclamante faltou com 

seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente desrevestida 

de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo 

por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 

do NCPC que ora arbitro em 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido 

da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos. 

Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. CONDENO a parte 

reclamante a pagar a multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido 

da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, 

bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 23 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000664-66.2017.8.11.0024. REQUERENTE: MARLI DE MORAES 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, visto que a requerente fez juntar aos autos 

demonstrativos de rendimentos que comprovam sua situação, defiro. Ante 

a inexistência de questões preliminares, passo ao exame de MÉRITO. 

Trata-se o caso de Reclamação Trabalhista em que a autora afirma ter 

exercido o cargo de SERVIÇOS GERAIS, através de sucessivas 

prorrogações do seu contrato temporário de prestação de serviço, pelo 

período de 02/02/09 a 05/05/17. Informa que foi contratada como serviços 

gerais, mas sempre exerceu a função de Cozinheira. Acredita ser devido 

pelo período trabalho, as verbas rescisórias constitucionais como férias e 

13º salário, além do FGTS, pugnando também pela condenação do 

Município a indenização pelo dano moral sofrido. O requerido devidamente 

citado contestou a ação alegando basicamente a prescrição dos anos 

anteriores aos cinco anos da propositura da ação, bem como não ter a 

autora direito a verbas rescisórias por não ser o contrato de trabalho 

entre as partes regido pela CLT. Pois bem. Quanto a prescrição 

quinquenal, com razão o requerido. Conforme o entendimento 

jurisprudencial do STJ, em se tratando de demanda em que se figure a 

Fazenda Pública como devedora, a prescrição atinge tão somente as 

parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam à data da 

propositura da ação, conforme a Súmula n. 85 do STJ, in verbis: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Quando se trata de direito junto à 

Administração Pública, não se aplica a prescrição trintenária, e sim, a de 5 

(cinco) anos, do Decreto n.º 20.910/1932, uma vez que não se trata de 

relação celetista. Assim é que, se a ação foi proposta em 23 de Outubro 

de 2017, obviamente, o pagamento devido pelo reclamado, deverá 

obedecer ao prazo prescricional aplicável à Fazenda Pública, nos termos 

do que dispõe o decreto acima citado. Neste sentido: RECURSOS DE 

APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS TRABALHISTA - 

CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – 

DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL 4.421/2005 – NULIDADE DOS 

CONTRATOS – RECONHECIMENTO DE VÍNCULO – IMPOSSIBILIDADE - 
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DIREITO APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST- 

PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DA 

PRESCRIÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA PREVISTA NO DECRETO 

20.910/32 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AFASTADO – DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO DO 

CONTRATADO DESPROVIDO E DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As contratações sucessivas implicam o desvirtuamento da finalidade do 

contrato temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos 

gera ao contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 

do TST, devendo ser afastado a condenação ao adicional de 

insalubridade. Quando se trata de direitos junto a Fazenda Pública, 

aplica-se a prescrição de cinco anos prevista no Decreto 20.910/32. (Ap, 

31093/2012, DR. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 14/08/2012, Data da publicação no DJE 

05/09/2012). “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO 

MONITÓRIA. MUNICIPALIDADE. SERVIDORA. APOSENTADORIA. VERBAS 

RESCISÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS DE MORA. 

OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1º-F DA LEI N. 9.494/1997. ÍNDICE DE 

CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA 

RATIFICADA. Às dívidas passivas da Fazenda Pública, quaisquer que 

sejam sua origem e natureza, aplicam-se, no que tange ao prazo 

prescricional, as legislações especiais que versam sobre a matéria, quais 

sejam, o Decreto n. 20.910/32 e o Decreto-lei n. 4.597/42, e, em caráter 

subsidiário, as disposições gerais do Código Civil. (...) (TJMT – 

Apelação/Remessa Necessária 41981/2015, Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.8.2016, DJe 

12.8.2016 - destaquei) Desta forma, há de se reconhecer a prescrição 

dos valores a serem recebidos anteriores a 23 de Outubro de 2012. Antes 

de se adentrar ao mérito propriamente dito é necessário abrir um 

parêntese para ressaltar que o Supremo Tribunal Federal é a corte 

responsável pela guarda da rigidez, solidez e coerência do sistema 

constitucional. Notadamente no que tange aos julgamentos proferidos sob 

a égide do art. 926 e 927 do NCPC, é dever dos juízes e Tribunais acatar o 

entendimento e a orientação conferida pela Suprema Corte, sob pena de 

total esvaziamento da finalidade instituída pela legislação processualista. 

Portanto, a decisão aqui prolatada está em consonância com o atual 

entendimento do Supremo Tribunal Federal que já enfrentou o assunto 

discutido nestes autos nos Temas 612 e 308, conforme as razões do 

fundamento abaixo apresentadas: Alegou a reclamante que trabalhou 

quase que ininterruptamente para o reclamado durante os períodos de 

2009 a 2017. Em todos estes períodos, a autora laborou na condição de 

“contratado temporário”, ocupando o cargo de Serviços Gerais, conforme 

restou comprovado das suas alegações e dos documentos juntados, 

situação não impugnada pelo Município. Segundo prevê o art. 37, II, da 

Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende 

de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 

títulos, sendo que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 

determinado para atender à necessidade temporária de excepcional 

interesse público, consoante prescreve o inciso IX do mesmo artigo 37 da 

CF/88. Com efeito, não basta o caráter precário ou temporário do contrato, 

impondo-se, para a sua validade, nos moldes do art. 37, IX, o “excepcional 

interesse público” da contratação e a sua previsão legal específica (“lei 

estabelecerá os casos”). Obedecendo a tal ditame, a matéria foi 

disciplinada no âmbito do Município de Chapada dos Guimarães, através 

do respectivo Estatuto dos Servidores Públicos [art. 245, §1º, da Lei nº. 

581/91], que autoriza a contratação temporária para atendimento de 

excepcional interesse público pelo prazo máximo de 24 [vinte e quatro] 

meses. Outrossim, na esfera Estadual, a Lei Complementar n.º 04 define o 

que vem a ser necessidade temporária de excepcional interesse público e 

os prazos máximos de sua contratação, in verbis: Art. 264 Consideram-se 

como de necessidade temporária de excepcional interesse público as 

contratações que visem a: I - combater surtos epidêmicos; II - fazer 

recenseamento; III - atender a situações de calamidade pública; IV - 

substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro, 

conforme lei específica do magistério; V - permitir a execução de serviço, 

por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas 

áreas de pesquisas científica e tecnológica; VI - atender a outras 

situações de urgência que vieram a ser definidas em lei. § 1° As 

contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não 

poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) meses, exceto nas hipóteses 

dos incisos II e IV, cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses, e inciso 

V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses, prazos estes 

que serão improrrogáveis. § 2° O recrutamento será feito mediante 

processos seletivos simplificados, sujeito a ampla divulgação em jornal de 

grande circulação, e observará os critérios definidos em regulamento, 

exceto na hipótese prevista nos incisos III e IV deste artigo, quando se 

tratar de situação emergencial. Sobre o que caracteriza uma contratação 

temporária válida, a Suprema Corte, no julgamento do RE 658.026, de 

relatoria do Ministro Dias Toffili, submetido à sistemática da repercussão 

geral (Tema 612), ratificando o entendimento predominante, assentou a 

tese no sentido de que “para que se considere válida a contratação 

temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em 

lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja 

temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de 

contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os 

serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o 

espectro das contingências normais da Administração”. No caso em 

destaque, verifica-se que a requerente foi contratada, sem concurso 

público, pelo município para desempenhar a função temporária de serviços 

gerais, cujas sucessivas prorrogações dos contratos perduraram pelo 

período de 2009 a 2017, com recebimento de remuneração, quando, 

então, alcançou o respectivo termo com a dispensa unilateral. Do exame 

dos aludidos documentos, fica nítida a descaracterização do contrato de 

trabalho temporário, seja em virtude da inobservância à regra do concurso 

público, seja em razão da extrapolação da suposta excepcionalidade do 

interesse público, consoante apura-se da legislação municipal, como 

também em decorrência das sucessivas renovações dos contratos por 

mais de 8 anos, de modo que deve ser aplicada a regra constante do §2º 

do artigo 37 da Constituição Federal, que dispõe: “Art. 37. (...) II – a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 

livre nomeação e exoneração; (...) §2º – A não observância do disposto 

nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade 

responsável, nos termos da lei.” Em assim sendo, quando uma 

determinada contratação temporária se perpetua no tempo, ultrapassando 

o prazo máximo permitido na lei, dando origem a vários outros contratos 

com igual prazo, desvirtua-se em sua finalidade, tornando-os nulos de 

pleno direito. Desta forma, tendo em vista que contratos nulos não 

produzem efeitos, a autora só faz jus a remuneração pelo trabalho 

prestado e também ao FGTS, sob pena de enriquecimento sem causa do 

ente público, tendo por base o art. 19-A, da Lei nº. 8.036/1990, garantia 

essa que está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, que reconheceu a repercussão geral sobre o tema nos seguintes 

termos: “ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. 

CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ART. 19-A DA LEI 

8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO 

GERAL.” (RE 596478 RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 

10/09/2009, DJe-186 DIVULG 01-10-2009 PUBLIC 02-10-2009 EMENT 

VOL-02376-04 PP-00764 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 86-91) A 

recente jurisprudência do Egrégio TJMT segue a mesma linha de 

entendimento, conforme se segue: “RECURSO DE APELAÇÃO – 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

– DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 

EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO 

CONTRATO – DIREITO AO FGTS – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – 

MODULAÇÃO DOS EFEITOS ARE 709212/DF – DEMAIS DIREITOS SOCIAIS 

INDEVIDOS – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – RE 765.320/MG – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 20, §4º DO CPC – 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ – CUSTAS E 

DESPESAS PROCESSUAIS – CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA – ISENÇÃO – LEI N. 7.603/2001 – RECURSO PROVIDO EM 

PARTE. Em consonância com o recente entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho 

temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente 

e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, 

devido o direito à percepção dos salários referentes ao período 

trabalhado, que no caso já foram quitados, e ao recebimento do FGTS pelo 

tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº. 8.036/90 (RE 

765.320/MG). A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do 

prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da 

Súmula 362/TST, pela qual “II – Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 
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prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014”. Honorários nos termos do 

art. 20, §4º do CPC. Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a 

isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, 

inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001). (Ap 156986/2017, DESA. ANTÔNIA 

SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” 

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA – ARGUIÇÃO PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA PARA 

RECEBIMENTO FGTS - MODULAÇÃO DE EFEITOS ARE 70912/DF- MÉRITO 

– CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – 

DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO 

PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO 

CONTRATO – DIREITO AO FGTS – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – 

RE 596.478/RR E RE 765.320/MG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

DEFINIÇÃO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810/STF - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.

(...) A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo 

prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 

362/ TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo prescricional já 

estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se 

consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a 

partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)” . 2. Mostrando-se nulo o 

contrato temporário de trabalho firmado com a Administração Pública, 

quando renovado sucessivamente, em flagrante ofensa ao art. 37, II, e § 

2º, da CF, a contratada só possui direito ao salário, bem como à 

percepção do FGTS. 3. Em consonância com o hodierno entendimento do 

Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato 

de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter 

permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, 

sendo, pois, devido o direito ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 

19-A da Lei nº. 8.036/90 (Res 596.478/RR e 765.320/MG). 4.Em relação a 

correção monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda 

Pública, deve-se utilizar o IPCA-E, a partir de 25/03/2015,conforme 

entendimento exarado no Tema 810/STF. 5. Considerando a necessidade 

de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, e se devido, da 

defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão 

definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, 

inciso II, do NCPC. 6.Recurso parcialmente provido. 7.Sentença 

parcialmente retificada. (Ap 93578/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 02/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)” Diante do exposto, 

resta clara a nulidade dos contratos formalizados entre as partes, 

restando devido, portanto, o recolhimento do FGTS pela parte reclamada. 

Quanto as demais verbas rescisórias pleiteadas, tem-se que a nulidade 

dos contratos não gera nenhum direito a não ser exclusivamente o 

recebimento do FGTS, ou seja, não é devido o pagamento de nenhuma 

verba rescisória. Em relação a este tema é interessante destacar que o RE 

nº 705.140 foi submetido a repercussão geral, cujo o tema 308 dispunha 

“Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração 

Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso 

publico”. Nessa decisão, o ilustre Relator, Ministro Teori Zavascki assim 

consignou: “E o fundamento dessas decisões reside essencialmente no § 

2º do artigo 37, que atribui às contratações sem concurso uma espécie de 

nulidade jurídica qualificada, cuja consequência é não só o desfazimento 

imediato da relação, como a punição da autoridade que tiver dado causa a 

elas. Daí afirmar-se que o referido art. 37, § 2º impõe a ascendência do 

concurso no cenário do direito público brasileiro, cuja prevalência é 

garantida mesmo diante de interesses de valor social considerável, como 

aqueles protegidos pelas verbas rescisórias dos contratos de trabalho por 

tempo indeterminado, consideradas inexigíveis em face da nulidade do 

pacto celebrado contra a Constituição. Ressalva-se apenas, como efeito 

jurídico válido, o direito à percepção de salários correspondentes ao 

serviço efetivamente prestado e a possibilidade de recebimento dos 

valores depositados na conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

vinculada ao nome do trabalhador. A jurisprudência mato-grossense 

comunga do mesmo entendimento, in verbis: “REMESSA NECESSÁRIA (DE 

OFÍCIO) - RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – 

DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO 

PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO 

CONTRATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DETERMINOU O 

PAGAMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS – FÉRIAS E 13º SALÁRIO - 

INADMISSIBILIDADE FRENTE À REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – RE 

765.320/MG – PAGAMENTO APENAS DE SALDO DE SALÁRIO E FGTS – 

CONDENAÇÃO AFASTADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – 

SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PREJUDICADO. Declarada a nulidade 

do contrato de trabalho, por força da descaracterização do excepcional 

interesse público, frente às sucessivas prorrogações, ao contratado é 

devido o pagamento do saldo de salário, além do FGTS (RE 765.320/MG). 

Entretanto, as mencionadas verbas não foram objeto do pedido inicial, de 

modo que não devem ser reconhecidas, por força da proibição do 

“reformatio in pejus”. (Apelação / Remessa Necessária 150310/2017, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

02/05/2018)” “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – PRELIMINAR DE NÃO 

CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO – SUBORDINAÇÃO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO APENAS AOS REQUISITOS DE 

ADMINISSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE CORRELAÇÃO DAS RAZÕES 

DE MÉRITO – PRECLUSÃO – NÃO INCIDÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – 

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS 

– NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e §2o DA CF – DIREITO 

SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI N. 

8.036/90 – AFASTAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STF – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – 

RECURSO ADESIVO PROVIDO. O recurso adesivo é subordinado ao 

recurso de apelação tão somente quanto aos requisitos de admissibilidade 

do principal e aos do art. 997 do CPC/2015, que nada dispõe que deve o 

adesivo ter relação com a matéria tratada na apelação. (Ap 30274/2017, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 19-9-2017, Publicado no DJE 25-9-2017). A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento a necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. A redução do valor dos honorários advocatícios quando 

fixados em demasia é medida que se impõe. (Ap 77426/2015, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 

06/04/2018) Verifica-se, portanto, que fica afastada a obrigação da 

Administração Pública ao pagamento das verbas constitucionais aos 

servidores nos casos em que os contratos temporários forem declarados 

nulos. Quanto à pretensão de indenização por Dano Moral esta não restou 

demonstrada, principalmente se atrelada à pretensão advinda do não 

percebimento das verbas que lhe são devidas, pois verifica-se que se 

referem ao campo adstrito do Dano Material. Assim, não há que se falar 

em condenação do Município em pagamento de Danos Morais, uma vez 

que não foi demonstrado que o Requerente teve sofrimento, dor, e 

humilhação a ponto de atingir seu íntimo, seu psicológico, não havendo 

que se falar em dano in re ipsa. Os Danos Morais não se mostram 

devidos, uma vez que segundo entendimento pacífico na doutrina e 

jurisprudência, o Dano Moral causado à pessoa, tal como, ofensa a sua 

credibilidade, ao seu bom nome na praça, deve ser demonstrado de forma 

real pela parte ofendida, o que não ocorreu nos autos. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO PARCIAL da pretensão 

autoral tão somente quanto ao recebimento de toda e qualquer verba 

anterior a 23/10/12 e com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos, para CONDENAR o Município de 

Chapada dos Guimarães – MT ao pagamento do FGTS não recolhido no 

período posterior a 23/10/2012, acrescidos de juros moratórios calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação da Lei nº 11.960/09 e correção monetária calculada com base no 

IPCA, ambos a partir da citação, observado o limite de alçada de 60 

(sessenta) salários mínimos; Outrossim determino ao Município de 

Chapada dos Guimarães que demonstre nos autos o efetivo repasse ao 

INSS da verba descontada do salário da autora no período trabalhado; 
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Defiro o benefício da assistência judiciária; Deixo de condenar a 

Reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação da 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-66.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE SOUZA MAGALHAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000567-66.2017.8.11.0024. REQUERENTE: MONIQUE SOUZA 

MAGALHAES DA SILVA REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos 

etc. A parte ré opôs os presentes embargos de declaração, sob o 

argumento de que houve contradição na sentença, no tocante a 

condenação pelo dano moral experimentado pela parte adversa. Conforme 

preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95, alterado pela Lei nº 13.105/15, os 

embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, 

eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Necessário 

esclarecer que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de 

declaração se configura nas hipóteses em que há divergência interna do 

julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a 

decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditório a 

sentença que contraria o interesse da parte vencida no recurso. O 

resultado do julgamento decorre da compreensão do julgador acerca do 

tema discutido na ação, não tendo a embargante logrado apontar qualquer 

vício na sentença, que se encontra adequada e suficientemente motivada. 

A sentença foi clara ao apontar a sua razão de decidir, bem como o 

motivo pelo qual tal compreensão se aplicaria ao caso concreto, não 

havendo de se falar em contradição pelo não acolhimento da pretensão 

deduzida pela ré. A concessão de efeitos modificativos se mostra 

descabida na hipótese, porquanto visa a rediscussão do julgado, o que é 

inadmissível na via estreita dos aclaratórios. Outrossim, os efeitos 

infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de 

forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício 

contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, 

é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios 

justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso 

em comento. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, OPINO 

pelo conhecimento dos embargos de declaração, posto que tempestivos e 

no mérito OPINO PELO NÃO ACOLHIMENTO DESTES EMBARGOS. Sem 

custas e honorários advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes. Dessa intimação, reiniciar-se-á o 

prazo para eventual recurso, de acordo com o artigo 50 da lei 9.099/95. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-76.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAULO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO OAB - MT10402/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000092-76.2018.8.11.0024. REQUERENTE: FRANCISCO PAULO DA 

COSTA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Quanto ao pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, visto que o requerente fez juntar aos autos 

demonstrativos de rendimentos que comprovam sua situação, defiro. Ante 

a inexistência de questões preliminares, passo ao exame de MÉRITO. 

Trata-se o caso de ação trabalhista em que o autor afirma ter exercido o 

cargo de MOTORISTA, através de sucessivas prorrogações do seu 

contrato temporário de prestação de serviço, pelo período de 2012 a 2016. 

Acredita ser devido pelo período trabalho, as verbas rescisórias 

constitucionais como férias e 13º salário, além do FGTS. O requerido 

devidamente citado contestou a ação alegando basicamente não ter o 

autor direito a verbas rescisórias por não ser o contrato de trabalho entre 

as partes regido pela CLT. Pois bem. Necessário destacar a ocorrência da 

prescrição quinquenal. Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, 

em se tratando de demanda em que se figure a Fazenda Pública como 

devedora, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 

(cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, conforme a 

Súmula n. 85 do STJ, in verbis: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido 

negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as 

prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. 

Quando se trata de direito junto à Administração Pública, não se aplica a 

prescrição trintenária, e sim, a de 5 (cinco) anos, do Decreto n.º 

20.910/1932, uma vez que não se trata de relação celetista. Assim é que, 

se a ação foi proposta em 18 de março de 2018, obviamente, o pagamento 

devido pelo reclamado, deverá obedecer ao prazo prescricional aplicável 

à Fazenda Pública, nos termos do que dispõe o decreto acima citado. 

Neste sentido: RECURSOS DE APELAÇÃO – COBRANÇA – PAGAMENTO 

VERBAS TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES 

SUCESSIVAS – DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL 4.421/2005 – 

NULIDADE DOS CONTRATOS – RECONHECIMENTO DE VÍNCULO – 

IMPOSSIBILIDADE - DIREITO APENAS AO RECEBIMENTO DO FGTS – 

SÚMULA 363 DO TST- PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – INOCORRÊNCIA – 

APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA PREVISTA NO 

DECRETO 20.910/32 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AFASTADO – 

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO DO 

CONTRATADO DESPROVIDO E DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. 

As contratações sucessivas implicam o desvirtuamento da finalidade do 

contrato temporário, o que impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos 

gera ao contratado o direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 

do TST, devendo ser afastado a condenação ao adicional de 

insalubridade. Quando se trata de direitos junto a Fazenda Pública, 

aplica-se a prescrição de cinco anos prevista no Decreto 20.910/32. (Ap, 

31093/2012, DR. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 14/08/2012, Data da publicação no DJE 

05/09/2012)". “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO 

MONITÓRIA. MUNICIPALIDADE. SERVIDORA. APOSENTADORIA. VERBAS 

RESCISÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS DE MORA. 

OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1º-F DA LEI N. 9.494/1997. ÍNDICE DE 

CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA 

RATIFICADA. Às dívidas passivas da Fazenda Pública, quaisquer que 

sejam sua origem e natureza, aplicam-se, no que tange ao prazo 

prescricional, as legislações especiais que versam sobre a matéria, quais 

sejam, o Decreto n. 20.910/32 e o Decreto-lei n. 4.597/42, e, em caráter 
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subsidiário, as disposições gerais do Código Civil. (...) (TJMT – 

Apelação/Remessa Necessária 41981/2015, Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.8.2016, DJe 

12.8.2016 - destaquei) Desta forma, há de se reconhecer a prescrição 

dos valores a serem recebidos anteriores a 18 de março de 2013. Antes 

de se adentrar ao mérito propriamente dito é necessário abrir um 

parêntese para ressaltar que o Supremo Tribunal Federal é a corte 

responsável pela guarda da rigidez, solidez e coerência do sistema 

constitucional. Notadamente no que tange aos julgamentos proferidos sob 

a égide do art. 926 e 927 do NCPC, é dever dos juízes e Tribunais acatar o 

entendimento e a orientação conferida pela Suprema Corte, sob pena de 

total esvaziamento da finalidade instituída pela legislação processualista. 

Portanto, a decisão aqui prolatada está em consonância com o atual 

entendimento do Supremo Tribunal Federal que já enfrentou o assunto 

discutido nestes autos nos Temas 612 e 308, conforme as razões do 

fundamento abaixo apresentadas: Alegou o reclamante que trabalhou 

quase que ininterruptamente para o reclamado durante os períodos de 

2010 a 2017. Em todos estes períodos, o autor trabalhou na condição de 

“contratado temporário”, ocupando o cargo de Agente de Segurança, 

conforme restou comprovado das suas alegações e dos documentos 

juntados, situação não impugnada pelo Município. Segundo prevê o art. 37, 

II, da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, sendo que a lei estabelecerá os casos de contratação 

por tempo determinado para atender à necessidade temporária de 

excepcional interesse público, consoante prescreve o inciso IX do mesmo 

artigo 37 da CF/88. Com efeito, não basta o caráter precário ou temporário 

do contrato, impondo-se, para a sua validade, nos moldes do art. 37, IX, o 

“excepcional interesse público” da contratação e a sua previsão legal 

específica (“lei estabelecerá os casos”). Obedecendo a tal ditame, a 

matéria foi disciplinada no âmbito do Município de Chapada dos Guimarães, 

através do respectivo Estatuto dos Servidores Públicos [art. 245, §1º, da 

Lei nº. 581/91], que autoriza a contratação temporária para atendimento de 

excepcional interesse público pelo prazo máximo de 24 [vinte e quatro] 

meses. Outrossim, na esfera Estadual, a Lei Complementar n.º 04 define o 

que vem a ser necessidade temporária de excepcional interesse público e 

os prazos máximos de sua contratação, in verbis: Art. 264 Consideram-se 

como de necessidade temporária de excepcional interesse público as 

contratações que visem a: I - combater surtos epidêmicos; II - fazer 

recenseamento; III - atender a situações de calamidade pública; IV - 

substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro, 

conforme lei específica do magistério; V - permitir a execução de serviço, 

por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas 

áreas de pesquisas científica e tecnológica; VI - atender a outras 

situações de urgência que vieram a ser definidas em lei. § 1° As 

contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não 

poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) meses, exceto nas hipóteses 

dos incisos II e IV, cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses, e inciso 

V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses, prazos estes 

que serão improrrogáveis. § 2° O recrutamento será feito mediante 

processos seletivos simplificados, sujeito a ampla divulgação em jornal de 

grande circulação, e observará os critérios definidos em regulamento, 

exceto na hipótese prevista nos incisos III e IV deste artigo, quando se 

tratar de situação emergencial. Sobre o que caracteriza uma contratação 

temporária válida, a Suprema Corte, no julgamento do RE 658.026, de 

relatoria do Ministro Dias Toffili, submetido à sistemática da repercussão 

geral (Tema 612), ratificando o entendimento predominante, assentou a 

tese no sentido de que “para que se considere válida a contratação 

temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em 

lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja 

temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de 

contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os 

serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o 

espectro das contingências normais da Administração”. No caso em 

destaque, verifica-se que o requerente foi contratado, sem concurso 

público, pelo município para desempenhar a função temporária de 

motorista. Segundo alega o autor, o mesmo laborou do ano de 2012 ao ano 

de 2016. No entanto, de acordo com a certidão de vida funcional do 

requerente anexado no ID 12686010, houveram sucessivas prorrogações 

dos contratos temporários de prestação de serviço que perduraram pelo 

período de janeiro/2006 a maio/2017, com recebimento de remuneração, 

quando, então, alcançou o respectivo termo com a dispensa unilateral. Do 

exame dos aludidos documentos, fica nítida a descaracterização do 

contrato de trabalho temporário, seja em virtude da inobservância à regra 

do concurso público, seja em razão da extrapolação da suposta 

excepcionalidade do interesse público, consoante apura-se da legislação 

municipal, como também em decorrência das sucessivas renovações dos 

contratos por mais de 11 anos, de modo que deve ser aplicada a regra 

constante do §2º do artigo 37 da Constituição Federal, que dispõe: “Art. 

37. (...) II – a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...) §2º – A 

não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato 

e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.” Em assim 

sendo, quando uma determinada contratação temporária se perpetua no 

tempo, ultrapassando o prazo máximo permitido na lei, dando origem a 

vários outros contratos com igual prazo, desvirtua-se em sua finalidade, 

tornando-os nulos de pleno direito. Desta forma, tendo em vista que 

contratos nulos não produzem efeitos, o autor só faz jus a remuneração 

pelo trabalho prestado e também ao FGTS, sob pena de enriquecimento 

sem causa do ente público, tendo por base o art. 19-A, da Lei nº. 

8.036/1990, garantia essa que está em consonância com o entendimento 

do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral sobre 

o tema nos seguintes termos: “ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO SEM 

CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO 

FGTS. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. EXISTÊNCIA 

DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 596478 RG, Relator(a): Min. ELLEN 

GRACIE, julgado em 10/09/2009, DJe-186 DIVULG 01-10-2009 PUBLIC 

02-10-2009 EMENT VOL-02376-04 PP-00764 RDECTRAB v. 18, n. 203, 

2011, p. 86-91) A recente jurisprudência do Egrégio TJMT segue a mesma 

linha de entendimento, conforme se segue: “RECURSO DE APELAÇÃO – 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

– DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 

EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO 

CONTRATO – DIREITO AO FGTS – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – 

MODULAÇÃO DOS EFEITOS ARE 709212/DF – DEMAIS DIREITOS SOCIAIS 

INDEVIDOS – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – RE 765.320/MG – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 20, §4º DO CPC – 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ – CUSTAS E 

DESPESAS PROCESSUAIS – CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA – ISENÇÃO – LEI N. 7.603/2001 – RECURSO PROVIDO EM 

PARTE. Em consonância com o recente entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho 

temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente 

e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, 

devido o direito à percepção dos salários referentes ao período 

trabalhado, que no caso já foram quitados, e ao recebimento do FGTS pelo 

tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº. 8.036/90 (RE 

765.320/MG). A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do 

prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da 

Súmula 362/TST, pela qual “II – Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014”. Honorários nos termos do 

art. 20, §4º do CPC. Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a 

isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, 

inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001). (Ap 156986/2017, DESA. ANTÔNIA 

SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” 

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA – ARGUIÇÃO PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA PARA 

RECEBIMENTO FGTS - MODULAÇÃO DE EFEITOS ARE 70912/DF- MÉRITO 

– CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – 

DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO 

PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO 

CONTRATO – DIREITO AO FGTS – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – 

RE 596.478/RR E RE 765.320/MG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

DEFINIÇÃO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810/STF - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.

(...) A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo 

prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 
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362/ TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo prescricional já 

estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se 

consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a 

partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)” . 2. Mostrando-se nulo o 

contrato temporário de trabalho firmado com a Administração Pública, 

quando renovado sucessivamente, em flagrante ofensa ao art. 37, II, e § 

2º, da CF, a contratada só possui direito ao salário, bem como à 

percepção do FGTS. 3. Em consonância com o hodierno entendimento do 

Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato 

de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter 

permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, 

sendo, pois, devido o direito ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 

19-A da Lei nº. 8.036/90 (Res 596.478/RR e 765.320/MG). 4.Em relação a 

correção monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda 

Pública, deve-se utilizar o IPCA-E, a partir de 25/03/2015,conforme 

entendimento exarado no Tema 810/STF. 5. Considerando a necessidade 

de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, e se devido, da 

defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão 

definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, 

inciso II, do NCPC. 6.Recurso parcialmente provido. 7.Sentença 

parcialmente retificada. (Ap 93578/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 02/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)” Diante do exposto, 

resta clara a nulidade dos contratos formalizados entre as partes, 

restando devido, portanto, o recolhimento do FGTS pela parte reclamada. 

Quanto as demais verbas rescisórias pleiteadas, tem-se que a nulidade 

dos contratos não gera nenhum direito a não ser exclusivamente o 

recebimento do FGTS, ou seja, não é devido o pagamento de nenhuma 

verba rescisória. Em relação a este tema é interessante destacar que o RE 

nº 705.140 foi submetido a repercussão geral, cujo o tema 308 dispunha 

“Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração 

Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso 

publico”. Nessa decisão, o ilustre Relator, Ministro Teori Zavascki assim 

consignou: “E o fundamento dessas decisões reside essencialmente no § 

2º do artigo 37, que atribui às contratações sem concurso uma espécie de 

nulidade jurídica qualificada, cuja consequência é não só o desfazimento 

imediato da relação, como a punição da autoridade que tiver dado causa a 

elas. Daí afirmar-se que o referido art. 37, § 2º impõe a ascendência do 

concurso no cenário do direito público brasileiro, cuja prevalência é 

garantida mesmo diante de interesses de valor social considerável, como 

aqueles protegidos pelas verbas rescisórias dos contratos de trabalho por 

tempo indeterminado, consideradas inexigíveis em face da nulidade do 

pacto celebrado contra a Constituição. Ressalva-se apenas, como efeito 

jurídico válido, o direito à percepção de salários correspondentes ao 

serviço efetivamente prestado e a possibilidade de recebimento dos 

valores depositados na conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

vinculada ao nome do trabalhador. A jurisprudência mato-grossense 

comunga do mesmo entendimento, in verbis: “REMESSA NECESSÁRIA (DE 

OFÍCIO) - RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – 

DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO 

PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO 

CONTRATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DETERMINOU O 

PAGAMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS – FÉRIAS E 13º SALÁRIO - 

INADMISSIBILIDADE FRENTE À REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – RE 

765.320/MG – PAGAMENTO APENAS DE SALDO DE SALÁRIO E FGTS – 

CONDENAÇÃO AFASTADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – 

SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PREJUDICADO. Declarada a nulidade 

do contrato de trabalho, por força da descaracterização do excepcional 

interesse público, frente às sucessivas prorrogações, ao contratado é 

devido o pagamento do saldo de salário, além do FGTS (RE 765.320/MG). 

Entretanto, as mencionadas verbas não foram objeto do pedido inicial, de 

modo que não devem ser reconhecidas, por força da proibição do 

“reformatio in pejus”. (Apelação / Remessa Necessária 150310/2017, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

02/05/2018)” “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – PRELIMINAR DE NÃO 

CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO – SUBORDINAÇÃO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO APENAS AOS REQUISITOS DE 

ADMINISSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE CORRELAÇÃO DAS RAZÕES 

DE MÉRITO – PRECLUSÃO – NÃO INCIDÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – 

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS 

– NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e §2o DA CF – DIREITO 

SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI N. 

8.036/90 – AFASTAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STF – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – 

RECURSO ADESIVO PROVIDO. O recurso adesivo é subordinado ao 

recurso de apelação tão somente quanto aos requisitos de admissibilidade 

do principal e aos do art. 997 do CPC/2015, que nada dispõe que deve o 

adesivo ter relação com a matéria tratada na apelação. (Ap 30274/2017, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 19-9-2017, Publicado no DJE 25-9-2017). A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento a necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. A redução do valor dos honorários advocatícios quando 

fixados em demasia é medida que se impõe. (Ap 77426/2015, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 

06/04/2018) Verifica-se, portanto, que fica afastada a obrigação da 

Administração Pública ao pagamento das verbas constitucionais aos 

servidores nos casos em que os contratos temporários forem declarados 

nulos. DISPOSITIVO Diante do exposto, PRONUNCIO DE OFÍCIO A 

PRESCRIÇÃO PARCIAL da pretensão autoral tão somente quanto ao 

recebimento de toda e qualquer verba anterior a 18/03/13 e com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos, para CONDENAR o Município de Chapada dos Guimarães – MT ao 

pagamento do FGTS não recolhido no período posterior a 18/03/2013, 

acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09 e 

correção monetária calculada com base no IPCA, ambos a partir da 

citação, observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos; 

Defiro o benefício da assistência judiciária ao autor; Deixo de condenar a 

Reclamada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-80.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAUIPE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA SENTO SE ROSSI OAB - BA16330 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000288-80.2017.8.11.0024. REQUERENTE: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA REQUERIDO: SAUIPE S/A Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. O feito prescinde 

da produção de outras provas, razão pela qual passo ao imediato 

julgamento (art. 355, inciso I, CPC). GRATUIDADE A questão quanto ao 
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deferimento da justiça gratuita já foi apreciado na decisão constante do ID 

6823956, razão pela qual o indeferimento do pedido permanece. 

Ultrapassados tais questionamentos, passo à analise do MÉRITO. Trata-se 

de Ação de Rescisão de Contrato com pedido de Liminar e Devolução do 

dinheiro em dobro cumulado com Danos Morais que Fabiana Nascimento 

de Souza promove em face de Sauípe Resorts. A relação jurídica 

estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a 

controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo 

instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Em 

que pesem as alegações iniciais, não há nos autos qualquer comprovação 

do vício na prestação dos serviços ou defeito na informação prestada 

pelos prepostos da ré, mas mero arrependimento da consumidora. Não 

verifica-se, portanto, o inadimplemento contratual pela ré, o que não 

impede, entretanto, a intenção da autora em poder distratar o negócio 

jurídico firmado com a ré, mas com a aplicação da cláusula penal 

contratada, desde que não contenha percentuais abusivos, na forma do 

art. 51 do CDC. No caso específico dos autos, as cláusulas que preveem 

multa de 20% do valor total do contrato, além de quitação das diárias 

utilizadas pelo preço de balcão, mostram-se abusivas e afrontam ao 

disposto no artigo 51, § 1º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. 

Sem a efetiva comprovação das despesas decorrentes da cessão de 

direito de uso de unidade hoteleira (cláusula 10.5, ii), a atribuição de 

valores aleatórios mostra-se abusiva, tornando indevida a retenção da 

quantia na ocasião do distrato. Ademais, o art. 53 do CDC é claro ao 

dispor sobre a nulidade das cláusulas que tornem possível a retenção total 

pelo credor das prestações pagas nos casos de inadimplemento do 

devedor, já que tal conduta se mostra desarrazoada, colocando o 

consumidor em desvantagem exagerada. A finalidade do dispositivo é 

justamente proteger o consumidor, evitando que o fornecedor obtenha 

vantagem exagerada, em especial nos contratos onde não há liberalidade 

para discussão das cláusulas. Evidenciado o desrespeito aos deveres 

gerais de conduta impostos pela boa-fé objetiva, bem como o desequilíbrio 

das partes na consecução do contrato, necessário se faz o 

reconhecimento da abusividade das cláusulas penais apontadas Assim, 

tendo em vista a possibilidade de redução da cláusula penal excessiva 

prevista pelo art. 413 do Código Civil, entendo razoável a fixação da multa 

em 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, perfazendo a 

importância de R$ 1.812,00 (um mil oitocentos e doze reais), devendo ser 

deduzida da importância de R$ 7.230,00 (sete mil duzentos e trinta reais) 

efetivamente paga pela autora (que foram comprovadas pelas faturas do 

cartão de crédito anexadas aos autos) e que deverá ser devolvida de 

forma simples, ante a inexistência de má-fé da requerida na cobrança de 

tais valores. Já no que concerne ao pedido de indenização por danos 

morais, entendo que o presente caso não apresenta supedâneo fático - 

probatório apto à concessão de tais danos, sobretudo quando se 

considera a jurisprudência majoritária sobre esse tema. Verifica-se que 

referida situação integra os problemas do cotidiano da vida em sociedade, 

que não extrapolam os limites da tolerância e normalidade. Portanto, os 

meros dissabores e aborrecimentos causados a autor, não configuram 

danos morais passíveis de serem indenizados. Para que tais danos 

fossem caracterizados, deveriam estar lastreados em um ato ilícito ou 

abusivo que tivesse a potencialidade de causar abalo à reputação, a 

boa-fama e/ou o sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva 

e subjetiva, respectivamente) do consumidor. Embora a situação vivida 

pela autora seja um fato que traga aborrecimento, transtorno e desgosto, 

não tem o condão de ocasionar uma inquietação ou um desequilíbrio, que 

fuja da normalidade, a ponto de configurar uma lesão a qualquer direito da 

personalidade. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz 

de gerar lesão a direito da personalidade dos autores, não se justifica a 

pretendida reparação a título de dano moral. Em face de todo o exposto, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, para decretar a rescisão contratual e a nulidade parcial das 

cláusulas que cuidam da retenção, modificando-se o valor da multa 

contratual para 10% (dez por cento) do valor do contrato. Por 

consequência, condeno a ré a restituir a autora de forma simples o valor 

de R$ 5.418,00 (cinco mil quatrocentos e dezoito reais), que deverá ser 

corrigida monetariamente pelo INPC a contar dos efetivos pagamentos, e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Mantenho 

o indeferimento da justiça gratuita. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação da autora, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 28 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-78.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BORGES LEAL FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000508-78.2017.8.11.0024. REQUERENTE: FRANCISCO BORGES LEAL 

FILHO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar 

o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, visto que o requerente fez juntar aos autos 

demonstrativos de rendimentos que comprovam sua situação, defiro. Ante 

a inexistência de questões preliminares, passo ao exame de MÉRITO. 

Trata-se o caso de ação de cobrança em que o autor afirma ter exercido o 

cargo de AGENTE DE SEGURANÇA, através de sucessivas prorrogações 

do seu contrato temporário de prestação de serviço, pelo período de 

01.01.13 a 01.01.2017. Acredita ser devido pelo período trabalho, as 

verbas rescisórias constitucionais como férias e 13º salário, além do 

FGTS. O requerido devidamente citado contestou a ação alegando 

basicamente a prescrição dos anos anteriores aos cinco anos da 

propositura da ação, bem como não ter o autor direito a verbas rescisórias 

por não ser o contrato de trabalho entre as partes regido pela CLT. Pois 

bem. Antes de se adentrar ao mérito propriamente dito é necessário abrir 

um parêntese para ressaltar que o Supremo Tribunal Federal é a corte 

responsável pela guarda da rigidez, solidez e coerência do sistema 

constitucional. Notadamente no que tange aos julgamentos proferidos sob 

a égide do art. 926 e 927 do NCPC, é dever dos juízes e Tribunais acatar o 

entendimento e a orientação conferida pela Suprema Corte, sob pena de 

total esvaziamento da finalidade instituída pela legislação processualista. 

Portanto, a decisão aqui prolatada está em consonância com o atual 

entendimento do Supremo Tribunal Federal que já enfrentou o assunto 

discutido nestes autos nos Temas 612 e 308, conforme as razões do 

fundamento abaixo apresentadas: Alegou o reclamante que trabalhou 

quase que ininterruptamente para o reclamado durante os períodos de 

2013 a 2017. Em todos estes períodos, o autor trabalhou na condição de 

“contratado temporário”, ocupando o cargo de Agente de Segurança, 

conforme restou comprovado das suas alegações e dos documentos 

juntados, situação não impugnada pelo Município. Segundo prevê o art. 37, 

II, da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, sendo que a lei estabelecerá os casos de contratação 

por tempo determinado para atender à necessidade temporária de 

excepcional interesse público, consoante prescreve o inciso IX do mesmo 

artigo 37 da CF/88. Com efeito, não basta o caráter precário ou temporário 

do contrato, impondo-se, para a sua validade, nos moldes do art. 37, IX, o 

“excepcional interesse público” da contratação e a sua previsão legal 

específica (“lei estabelecerá os casos”). Obedecendo a tal ditame, a 

matéria foi disciplinada no âmbito do Município de Chapada dos Guimarães, 

através do respectivo Estatuto dos Servidores Públicos [art. 245, §1º, da 

Lei nº. 581/91], que autoriza a contratação temporária para atendimento de 
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excepcional interesse público pelo prazo máximo de 24 [vinte e quatro] 

meses. Outrossim, na esfera Estadual, a Lei Complementar n.º 04 define o 

que vem a ser necessidade temporária de excepcional interesse público e 

os prazos máximos de sua contratação, in verbis: Art. 264 Consideram-se 

como de necessidade temporária de excepcional interesse público as 

contratações que visem a: I - combater surtos epidêmicos; II - fazer 

recenseamento; III - atender a situações de calamidade pública; IV - 

substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro, 

conforme lei específica do magistério; V - permitir a execução de serviço, 

por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas 

áreas de pesquisas científica e tecnológica; VI - atender a outras 

situações de urgência que vieram a ser definidas em lei. § 1° As 

contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não 

poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) meses, exceto nas hipóteses 

dos incisos II e IV, cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses, e inciso 

V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses, prazos estes 

que serão improrrogáveis. § 2° O recrutamento será feito mediante 

processos seletivos simplificados, sujeito a ampla divulgação em jornal de 

grande circulação, e observará os critérios definidos em regulamento, 

exceto na hipótese prevista nos incisos III e IV deste artigo, quando se 

tratar de situação emergencial. Sobre o que caracteriza uma contratação 

temporária válida, a Suprema Corte, no julgamento do RE 658.026, de 

relatoria do Ministro Dias Toffili, submetido à sistemática da repercussão 

geral (Tema 612), ratificando o entendimento predominante, assentou a 

tese no sentido de que “para que se considere válida a contratação 

temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em 

lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja 

temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de 

contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os 

serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o 

espectro das contingências normais da Administração”. No caso em 

destaque, verifica-se que o requerente foi contratado, sem concurso 

público, pelo município para desempenhar a função temporária de agente 

de segurança, cujas sucessivas prorrogações dos contratos perduraram 

pelo período de 2013 a 2017, com recebimento de remuneração, quando, 

então, alcançou o respectivo termo com a dispensa unilateral. Do exame 

dos aludidos documentos, fica nítida a descaracterização do contrato de 

trabalho temporário, seja em virtude da inobservância à regra do concurso 

público, seja em razão da extrapolação da suposta excepcionalidade do 

interesse público, consoante apura-se da legislação municipal, como 

também em decorrência das sucessivas renovações dos contratos por 

mais de 7 anos, de modo que deve ser aplicada a regra constante do §2º 

do artigo 37 da Constituição Federal, que dispõe: “Art. 37. (...) II – a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 

livre nomeação e exoneração; (...) §2º – A não observância do disposto 

nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade 

responsável, nos termos da lei.” Em assim sendo, quando uma 

determinada contratação temporária se perpetua no tempo, ultrapassando 

o prazo máximo permitido na lei, dando origem a vários outros contratos 

com igual prazo, desvirtua-se em sua finalidade, tornando-os nulos de 

pleno direito. Desta forma, tendo em vista que contratos nulos não 

produzem efeitos, o autor só faz jus a remuneração pelo trabalho 

prestado e também ao FGTS, sob pena de enriquecimento sem causa do 

ente público, tendo por base o art. 19-A, da Lei nº. 8.036/1990, garantia 

essa que está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, que reconheceu a repercussão geral sobre o tema nos seguintes 

termos: “ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. 

CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ART. 19-A DA LEI 

8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO 

GERAL.” (RE 596478 RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 

10/09/2009, DJe-186 DIVULG 01-10-2009 PUBLIC 02-10-2009 EMENT 

VOL-02376-04 PP-00764 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 86-91) A 

recente jurisprudência do Egrégio TJMT segue a mesma linha de 

entendimento, conforme se segue: “RECURSO DE APELAÇÃO – 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

– DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 

EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO 

CONTRATO – DIREITO AO FGTS – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – 

MODULAÇÃO DOS EFEITOS ARE 709212/DF – DEMAIS DIREITOS SOCIAIS 

INDEVIDOS – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – RE 765.320/MG – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 20, §4º DO CPC – 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ – CUSTAS E 

DESPESAS PROCESSUAIS – CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA – ISENÇÃO – LEI N. 7.603/2001 – RECURSO PROVIDO EM 

PARTE. Em consonância com o recente entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho 

temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente 

e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, 

devido o direito à percepção dos salários referentes ao período 

trabalhado, que no caso já foram quitados, e ao recebimento do FGTS pelo 

tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº. 8.036/90 (RE 

765.320/MG). A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do 

prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da 

Súmula 362/TST, pela qual “II – Para os casos em que o prazo 

prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo 

prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo 

inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014”. Honorários nos termos do 

art. 20, §4º do CPC. Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a 

isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, 

inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001). (Ap 156986/2017, DESA. ANTÔNIA 

SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” 

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA – ARGUIÇÃO PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA PARA 

RECEBIMENTO FGTS - MODULAÇÃO DE EFEITOS ARE 70912/DF- MÉRITO 

– CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – 

DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO 

PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO 

CONTRATO – DIREITO AO FGTS – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – 

RE 596.478/RR E RE 765.320/MG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

DEFINIÇÃO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810/STF - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.

(...) A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo 

prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 

362/ TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo prescricional já 

estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se 

consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a 

partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)” . 2. Mostrando-se nulo o 

contrato temporário de trabalho firmado com a Administração Pública, 

quando renovado sucessivamente, em flagrante ofensa ao art. 37, II, e § 

2º, da CF, a contratada só possui direito ao salário, bem como à 

percepção do FGTS. 3. Em consonância com o hodierno entendimento do 

Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato 

de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter 

permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, 

sendo, pois, devido o direito ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 

19-A da Lei nº. 8.036/90 (Res 596.478/RR e 765.320/MG). 4.Em relação a 

correção monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda 

Pública, deve-se utilizar o IPCA-E, a partir de 25/03/2015,conforme 

entendimento exarado no Tema 810/STF. 5. Considerando a necessidade 

de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, e se devido, da 

defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão 

definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, 

inciso II, do NCPC. 6.Recurso parcialmente provido. 7.Sentença 

parcialmente retificada. (Ap 93578/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 02/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)” Diante do exposto, 

resta clara a nulidade dos contratos formalizados entre as partes, 

restando devido, portanto, o recolhimento do FGTS pela parte reclamada. 

Quanto as demais verbas rescisórias pleiteadas, tem-se que a nulidade 

dos contratos não gera nenhum direito a não ser exclusivamente o 

recebimento do FGTS, ou seja, não é devido o pagamento de nenhuma 

verba rescisória. Em relação a este tema é interessante destacar que o RE 

nº 705.140 foi submetido a repercussão geral, cujo o tema 308 dispunha 

“Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração 

Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso 

publico”. Nessa decisão, o ilustre Relator, Ministro Teori Zavascki assim 

consignou: “E o fundamento dessas decisões reside essencialmente no § 

2º do artigo 37, que atribui às contratações sem concurso uma espécie de 

nulidade jurídica qualificada, cuja consequência é não só o desfazimento 
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imediato da relação, como a punição da autoridade que tiver dado causa a 

elas. Daí afirmar-se que o referido art. 37, § 2º impõe a ascendência do 

concurso no cenário do direito público brasileiro, cuja prevalência é 

garantida mesmo diante de interesses de valor social considerável, como 

aqueles protegidos pelas verbas rescisórias dos contratos de trabalho por 

tempo indeterminado, consideradas inexigíveis em face da nulidade do 

pacto celebrado contra a Constituição. Ressalva-se apenas, como efeito 

jurídico válido, o direito à percepção de salários correspondentes ao 

serviço efetivamente prestado e a possibilidade de recebimento dos 

valores depositados na conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

vinculada ao nome do trabalhador. A jurisprudência mato-grossense 

comunga do mesmo entendimento, in verbis: “REMESSA NECESSÁRIA (DE 

OFÍCIO) - RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – 

DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO 

PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO 

CONTRATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DETERMINOU O 

PAGAMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS – FÉRIAS E 13º SALÁRIO - 

INADMISSIBILIDADE FRENTE À REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – RE 

765.320/MG – PAGAMENTO APENAS DE SALDO DE SALÁRIO E FGTS – 

CONDENAÇÃO AFASTADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – 

SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PREJUDICADO. Declarada a nulidade 

do contrato de trabalho, por força da descaracterização do excepcional 

interesse público, frente às sucessivas prorrogações, ao contratado é 

devido o pagamento do saldo de salário, além do FGTS (RE 765.320/MG). 

Entretanto, as mencionadas verbas não foram objeto do pedido inicial, de 

modo que não devem ser reconhecidas, por força da proibição do 

“reformatio in pejus”. (Apelação / Remessa Necessária 150310/2017, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

02/05/2018)” “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – PRELIMINAR DE NÃO 

CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO – SUBORDINAÇÃO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO APENAS AOS REQUISITOS DE 

ADMINISSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE CORRELAÇÃO DAS RAZÕES 

DE MÉRITO – PRECLUSÃO – NÃO INCIDÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – 

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS 

– NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e §2o DA CF – DIREITO 

SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI N. 

8.036/90 – AFASTAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STF – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – 

RECURSO ADESIVO PROVIDO. O recurso adesivo é subordinado ao 

recurso de apelação tão somente quanto aos requisitos de admissibilidade 

do principal e aos do art. 997 do CPC/2015, que nada dispõe que deve o 

adesivo ter relação com a matéria tratada na apelação. (Ap 30274/2017, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 19-9-2017, Publicado no DJE 25-9-2017). A 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento a necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. A redução do valor dos honorários advocatícios quando 

fixados em demasia é medida que se impõe. (Ap 77426/2015, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 

06/04/2018) Verifica-se, portanto, que fica afastada a obrigação da 

Administração Pública ao pagamento das verbas constitucionais aos 

servidores nos casos em que os contratos temporários forem declarados 

nulos. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do 

NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos, para CONDENAR 

o Município de Chapada dos Guimarães – MT ao pagamento do FGTS não 

recolhido no período trabalhado, acrescidos de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09 e correção monetária 

calculada com base no IPCA, ambos a partir da citação, observado o limite 

de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos; Defiro o benefício da 

assistência judiciária ao autor; Deixo de condenar a Reclamada ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 28 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-29.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI MELO MOREIRA OAB - MT2626/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000024-29.2018.8.11.0024. REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO 

MOREIRA DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos em Sentença. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta 

comprovante de sua condição financeira. Sobre o tema o Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. FUNDAMENTO. DECIDO. A preliminar de carência do 

direito de ação por falta de interesse de agir, em razão da falta de 

requerimento administrativo previamente à propositura da ação, não 

merece acolhida. A Constituição Federal de 1988, mais precisamente no 

artigo 5º, inciso XXXV, refere-se ao princípio da inafastabilidade da 

jurisdição, nos seguintes termos: "a lei não excluirá da apreciação do 

poder judiciário, lesão ou ameaça a direito". No caso dos autos, a tutela 

pretendida afigura-se adequada para solucionar a crise jurídica narrada 

pela autora e necessária, visto que até o momento a ré resiste à 

pretensão autoral. Desta forma, opino pela rejeição da preliminar. 

Ultrapassado tal questionamento, passo a análise do MERITO. Cuida-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT promovida por MARIA DA 

CONCEIÇÃO MOREIRA DA SILVA em que pleiteia o recebimento das 

despesas médicas suplementares suportadas em razão do acidente de 

transito ocorrido em 08/02/15. O DPVAT é um seguro de responsabilidade 

civil pago obrigatoriamente por todos os proprietários de veículos 
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terrestres. Tem por objetivo indenizar as vítimas de acidentes de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, em razão 

de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares. Seu pagamento é obrigatório, pois criado pela Lei nº 

6.194/74, e incumbe às empresas seguradoras conveniadas, que 

respondem objetivamente, cabendo ao segurado/vítima, tão somente, a 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, conforme dispõe artigo 5º do referido normativo. De acordo com 

o art. 3º da citada lei, os danos pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, cobertos pelo seguro, compreendem, além 

das indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, as 

despesas de assistência médica e suplementares. Segundo o inc. III do 

art. 3º, o reembolso à vítima é de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais), no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. Da análise dos documentos juntados autos, 

verifica-se que as despesas médicas restaram comprovadas por recibo 

(ID 11556645) e notas fiscais (ID nº 11556647), bem como o acidente e 

nexo causal (boletim de ocorrência de ID nº 11556642 e laudo médico de 

ID nº 11556643), não merecendo ser acolhido o argumento da seguradora, 

de que a autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito. 

Neste sentido, confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - 

DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA 

POR LAUDO MÉDICO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - DESPESAS MÉDICAS E 

SUPLEMENTARES - COMPROVAÇÃO - RESSARCIMENTO DEVIDO - 

ARTIGO 3º, INCISO III, DA LEI Nº. 6.194/1974 - HONORÁRIOS RECURSAIS - 

ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - 

RECURSO NÃO PROVIDO. O prazo prescricional na Ação de Indenização 

de Seguro DPVAT é contado a partir da data em que o segurado teve 

ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, e isso se dá com o 

laudo médico que a confirma, com exceção dos casos de invalidez 

permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior fique 

comprovado na fase de instrução. O beneficiário do seguro obrigatório 

DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares com as 

quais arcou (exames, cirurgia, fisioterapia e medicamentos) tem direito ao 

respectivo ressarcimento (art. 3º, inciso III, da Lei nº. 6.194/1974). Ao 

julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária 

anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado 

em grau recursal (art. 85, §11, do CPC). (Ap 122647/2017, DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017)”. Por fim, nos 

termos da Súmula 426 do STJ, “os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. A correção monetária incide a 

partir do efetivo desembolso (Súmula 43/STJ). DISPOSITIVO Em face de 

todo o exposto, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, os pedidos formulados na petição inicial e condeno o 

réu ao pagamento em favor da autora de R$ 634,20 (seiscentos e trinta e 

quatro reais e vinte centavos), acrescidos de juros legais desde a citação 

e de correção monetária desde o desembolso. INDEFIRO o pedido da 

justiça gratuita. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação da autora, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 28 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010429-73.2016.8.11.0024. REQUERENTE: ALVINO NUNES DOS SANTOS 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. FUNDAMENTO E DECIDO. GRATUIDADE A justiça gratuita já 

havia sido concedida no ID 8038340, quando da apreciação do pedido de 

tutela antecipada, razão pela qual o deferimento permanecesse. MÉRITO A 

preliminar suscitada pelo requerido confunde-se com o mérito e assim 

será apreciada. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de 

tutela antecipada ajuizada por ALVINO NUNES DOS SANTOS, em face de 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES. Consta na inicial que o autor apresenta quadro de 

degeneração macular relacionada à idade, no olho esquerdo (CID 

10:H.35.3), necessitando assim o autor de 3 (três) da aplicações, 

intra-ocular da droga anti-angiogênica (Ranibizumabe – Lucentis), visando 

o controle do quadro retiniano, no olho esquerdo. É cediço que os 

serviços de saúde pública são de relevância pública e de 

responsabilidade do poder público, em face da necessidade de se 

preservar o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. É direito 

do cidadão exigir – e dever do Estado fornecer – medicamento, 

indispensável à sobrevivência de quem dele necessitar quando não puder 

prover o sustento próprio sem privações. Por conseguinte, diante desta 

perspectiva estrutural, ao Estado democrático pesa o dever de assegurar, 

na sua mais ampla feição e amplitude, o direito à saúde a todos os 

indivíduos, indistintamente, na medida em que deve providenciar a 

implementação de ações e políticas públicas que promovam e garantam, 

de modo universal e em igualdade de acesso, a consecução de tal direito 

a todos os cidadãos. É o que se infere do art. 196 da Constituição Federal, 

in verbis: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Além do mais, o 

atendimento integral é uma diretriz constitucional das ações e serviços 

públicos de saúde (artigo 198). Sobre o tema, JOSÉ AFONSO DA SILVA 

ensina: "A saúde é concebida como direito de todos e dever do Estado, 

que a deve garantir mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos. O direito à saúde 

rege-se pelos princípios da universalidade e da igualdade de acesso às 

ações e serviços que a promovem, protegem e recuperam" (Curso de 

Direito Constitucional Positivo - Malheiros - nona ed. pág. 707). Deveras, a 

saúde é um direito social (art. 6º da CF) que figura, constitucionalmente, 

entre os direitos e garantias fundamentais. E o conjunto de normas 

constitucionais que regulam a matéria faz nascer o direito reclamado na 

inicial, através de norma autoaplicável – porque se trata de uma garantia 

constitucional – devendo o Estado cumpri-la quando determinado 

judicialmente. No mais, depreende-se da prova documental encartada aos 

autos, ser o demandante apresenta quadro de degeneração macular 

relacionada à idade, no olho esquerdo (CID 10:H.35.3), que resulta na 

perda gradativa da visão no olho esquerdo, necessitando da ministração 

de 3 aplicações no medicamento RANIBIZUMABE – LUCENTIS no olho 

esquerdo com intervalo mensal entre elas, podendo ser necessárias 

aplicações adicionais futuras de acordo com a evolução do quadro 

retiniano, conforme receituário e atestado médico juntados à inicial, não 

podendo o Estado negá-lo, tendo em vista o dever constitucional de 

garantir o direito à saúde. De inteira pertinência ao tema versado, 

colaciona-se julgado do Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF). FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES 

FEDERATIVOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESLOCAMENTO DO 

FEITO PARA JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA PROTELATÓRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 196 da CF impõe o dever estatal de 

implementação das políticas públicas, no sentido de conferir efetividade ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 665 de 962



acesso da população à redução dos riscos de doenças e às medidas 

necessárias para proteção e recuperação dos cidadãos. 2. O Estado 

deve criar meios para prover serviços médico-hospitalares e fornecimento 

de medicamentos, além da implementação de políticas públicas 

preventivas, mercê de os entes federativos garantirem recursos em seus 

orçamentos para implementação das mesmas. (arts. 23, II, e 198, § 1º, da 

CF). 3. O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, 

podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, 

desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de 

custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais 

requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade 

para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar 

entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional. 4. In 

casu, o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina 

revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade 

ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio 

inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o 

restabelecimento da saúde da recorrida. 5. Agravo regimental no recurso 

extraordinário desprovido.” (STF RE 607381 AgR, Relator(a): Min. LUIZ 

FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-116 DIVULG 16-06-2011 

PUBLIC 17-06-2011 EMENT VOL-02546-01 PP-00209 RTJ VOL-00218- 

PP-00589) Desta feita, comprovado que o autor necessita dos 

medicamentos indicados na exordial, conclusão óbvia é que o retardo de 

sua disponibilização colocará em risco a saúde do próprio. Por 

conseguinte, é situação inaceitável, frente o que se busca garantir direito 

tutelado na Lei Maior pátria, qual seja: direito à saúde, e 

consequentemente o direito à vida. Diverso não é o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça: "ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. 

DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO 

POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade 

físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no 

ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto 

na ordem econômica, como na política e social. 2. O direito à saúde, 

expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação 

especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em 

oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao 

disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira 

que está compelido a cumprir o dever legal. (...) 5. A reserva do possível 

não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso 

ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é 

impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de 

matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A 

escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não 

passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas 

prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas 

leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da 

coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e 

vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até 

políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, 

não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do 

Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos 

Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do 

governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser 

encarada como tema que depende unicamente da vontade política. 

Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não 

podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das 

escolhas do administrador" (STJ REsp. 1.185.474/SC,Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 7. Recurso Especial 

provido". (RECURSO ESPECIAL Nº 1.068.731 - RS (2008/0137930- 3) 

MINISTRO HERMAN BENJAMIN julgado em 17 de fevereiro de 2011, DJe: 

08/03/2012). Nesta linha de inteleção, em havendo prescrição médica, não 

pode o Estado de Mato Grosso, se eximir do dever constitucional de 

promover e recuperar a saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde, 

sabidamente universal e integral, pois tal proceder afronta o direito 

fundamental à saúde albergado na Lex fundamentallis. Não se pode 

olvidar, a toda evidência, conforme já registrado neste feito, que ante a 

ponderação dos interesses e valores envolvidos: de um lado, a 

incolumidade do direito à saúde (vida), de outro, o interesse financeiro da 

Fazenda Pública; tem-se que com base no princípio da dignidade da 

pessoa humana, é incontestável a prevalência do direito à vida. Outrossim, 

não se pode admitir que, por conta de regras orçamentárias, ainda que 

previstas no corpo da Constituição Federal (arts. 167 e seguintes), possa 

ser negado o direito à vida e à saúde de qualquer cidadão. Prosseguindo a 

análise do feito e adentrando na insurgência do Estado de Mato Grosso 

em relação à multa (astreinte) imposta por eventual descumprimento da 

tutela antecipada concedida, imperioso registrar que se cuida de 

faculdade expressamente cometida ao magistrado pelo Novo Código de 

Processo Civil, que, à luz do art. 537, estatui: Art. 537. A multa independe 

de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, 

em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que 

seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo 

razoável para cumprimento do preceito. NELSON NERY JUNIOR e ROSA 

MARIA DE ANDRADE NERY, com propriedade, lecionam: “Deve ser 

imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser 

significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz 

não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no 

pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor 

da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa 

é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu 

intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve 

sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o 

alto valor da multa fixada pelo juiz.” (in Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Extravagante, 8 ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 461). Não obstante, atualmente o 

bloqueio das verbas públicas tem se tornado medida mais eficaz para o 

cumprimento das ordens judiciais. Por guardar similitude com a matéria 

discutida neste feito, trago à colação a decisão proferida pela Quarta 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça deste Estado: “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DEVER 

DO ESTADO – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART.196 

DA CARTAMAIOR – MULTACOMINATÓRIA – EXCLUSÃO – EXISTÊNCIA DE 

MEDIDA MAIS EFICAZ – RECURSO PROVIDO. É inconteste o dever do 

Estado de promover atos indispensáveis à concretização do direito à 

saúde do cidadão. A fixação de multa pecuniária é desnecessária ante a 

existência de meios coercitivos mais eficazes na consecução da tutela 

pretendida, devendo ser substituída pelo bloqueio on-line. (QUARTA 

CÂMARA CÍVEL. APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO Nº 148836/2012 - 

CLASSE CNJ – 1728)”. Assim, demonstrado que o requerido não se 

desincumbiu de seu ônus probatório, diante da exegese do art. 373, II, do 

CPC, bem como amparado pelos elementos de cognição aportados aos 

autos pela autora, outra solução não resta senão a procedência da 

demanda. DISPOSITIVO Posto isso e por tudo o mais que consta nos 

autos, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido do autor, confirmando a liminar, 

para DETERMINAR aos requeridos, em caráter definitivo, que forneça ao 

requerente as 3 (três) aplicações intra-ocular da droga anti-angiogênica 

(Ranibizumabe – Lucentis) e caso seja necessário, aplicações adicionais 

futuras indispensáveis ao seu adequado tratamento. Por corolário, Julgo 

Extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, 

do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 28 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010305-61.2014.8.11.0024. REQUERENTE: MUNER & SILVA LTDA - EPP 

REQUERIDO: VANDERLEI DA COSTA, LUCIANE APARECIDA SOUZA 

Vistos etc. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração, 

sob o argumento de que houve obscuridade e contradição na sentença 

em relação a extinção por incompetência territorial. Conforme preceitua o 

art. 48 da Lei nº 9.099/95, alterado pela Lei nº 13.105/15, os embargos de 

declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar 

contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Necessário 

esclarecer que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de 

declaração se configura nas hipóteses em que há divergência interna do 

julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a 

decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditório a 

sentença que contraria o interesse da parte vencida no recurso. O 

resultado do julgamento decorre da compreensão do julgador acerca do 

tema discutido na ação, não tendo a embargante logrado apontar qualquer 

vício na sentença, que se encontra adequada e suficientemente motivada. 

A sentença foi clara ao apontar a sua razão de decidir, bem como o 

motivo pelo qual tal compreensão se aplicaria ao caso concreto, não 

havendo de se falar em contradição pelo não acolhimento da pretensão 

deduzida pela autora. A concessão de efeitos modificativos se mostra 

descabida na hipótese, porquanto visa a rediscussão do julgado, o que é 

inadmissível na via estreita dos aclaratórios. Outrossim, os efeitos 

infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de 

forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício 

contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, 

é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios 

justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso 

em comento. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, OPINO 

pelo conhecimento dos embargos de declaração, posto que tempestivos e 

no mérito OPINO PELO SEU NÃO ACOLHIMENTO. Sem custas e honorários 

advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se as partes. Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para 

eventual recurso, de acordo com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 29 de maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PLANTÃO JUDICIÁRIO NA 1ª INSTÂNCIA – JUNHO/2018

PORTARIA Nº 48/2018-DF

 Juiz Diretor: Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Considerando a entrada em vigor do Provimento nº 10/2016/CM, que 

revoga o Provimento nº 001/2013/CM e 017/2013/CM e estabelece o 

serviço de Plantão Regional na 1ª Instância do Poder Judiciário de Mato 

Grosso;

Considerando que a Portaria nº 678/2017-PRES, estabelece feriado no dia 

01/05/2018, em razão das comemorações do Dia do Trabalho, e no dia 

31/05/2018, em razão da celebração de Corpus Christi;

Considerando o afastamento da servidora Urichelli Gorgete Souza 

Nicastro, a partir de 21/02/2018, para licença maternidade;

Considerando a permuta realizada entre os Magistrados Fernando Kendi 

Ishikawa e Jean Paulo Leão Rufino;

Considerando a permuta realizada entre os Magistrados Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade e Fernando Kendi Ishikawa;

 RESOLVE:

Art. 1º ESTABELECER a escala de plantão dos Juízes, Gestores 

Judiciários e Oficiais de Justiça desta Comarca, referente ao mês de 

JUNHO/2018:

Data Classe Juiz(a) Servidor(a) Oficial de justiça

01.06.18 Sexta-feira (Feriado) Fernando Kendi Ishikawa Neuride Antônia 

Nunes Cícero de Assis

02.06.18 Sábado Fernando Kendi Ishikawa Neuride Antônia Nunes Luiz 

Donizetti Rocha

03.06.18 Domingo Fernando Kendi Ishikawa Neuride Antônia Nunes Luiz 

Donizetti Rocha

04.06.18 Segunda-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Neuride 

Antônia Nunes Tiago da S. Gouveia

04.06.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Maria A. C. Tibúrcio Tiago da S. Gouveia

05.06.18 Terça-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. C. 

Tibúrcio Manuel Eugênio Martins

05.06.18 Terça-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Eriton 

Andrade da Silva Manuel Eugênio Martins

06.06.18 Quarta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Eriton 

Andrade da Silva Cícero de Assis

06.06.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Patrícia N. C. Dominguez Cícero de Assis

07.06.18 Quinta-feira (Até às 12h) Maurício Alexandre Ribeiro Patrícia N. 

C. Dominguez Luiz Donizetti Rocha

07.06.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Flávia 

L. V. de Aquino Monguini Luiz Donizetti Rocha

08.06.18 Sexta-feira (Até às12h) Maurício Alexandre Ribeiro Flávia L. V. 

de Aquino Monguini Tiago da S. Gouveia

08.06.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Myrna 

N. Q. Leite Viana Tiago da S. Gouveia

09.06.18 Sábado Maurício Alexandre Ribeiro Myrna N. Q. Leite Viana 

Manuel Eugênio Martins

10.06.18 Domingo Maurício Alexandre Ribeiro Myrna N. Q. Leite Viana 

Manuel Eugênio Martins

11.06.18 Segunda-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Myrna N. 

Q. Leite Viana Cícero de Assis

11.06.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Irene 

Celiane Luque Cícero de Assis

12.06.18 Terça-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Irene Celiane 

Luque José Roberto Fregato

12.06.18 Terça-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Ana 

Maria Guimarães José Roberto Fregato

13.06.18 Quarta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Ana Maria 

Guimarães Luiz Donizetti Rocha

13.06.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa 

Rosângela Block Banazeski Luiz Donizetti Rocha

14.06.18 Quinta-feira (Até às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Rosângela 

Block Banazeski Tiago da S. Gouveia

14.06.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Neuride 

Antônia Nunes Tiago da S. Gouveia

15.06.18 Sexta-feira (Até às12h) Fernando Kendi Ishikawa Neuride 

Antônia Nunes Manuel Eugênio Martins

15.06.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Rafael Siman Carvalho Rosimeire 

S. da Silva Manuel Eugênio Martins

16.06.18 Sábado Rafael Siman Carvalho Rosimeire S. da Silva Cícero de 

Assis

17.06.18 Domingo Rafael Siman Carvalho Rosimeire S. da Silva Cícero de 

Assis

18.06.18 Segunda-feira (Até às 12h) Rafael Siman Carvalho Rosimeire S. 

da Silva José Roberto Fregato

18.06.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Myrna N. Q. Leite Viana José Roberto Fregato

19.06.18 Terça-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Myrna N. 

Q. Leite Viana Luiz Donizetti Rocha

19.06.18 Terça-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Rosimeire S. da Silva Luiz Donizetti Rocha

20.06.18 Quarta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Rosimeire 

S. da Silva Tiago da S. Gouveia

20.06.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Nair 

Santos Rockemback Tiago da S. Gouveia

21.06.18 Quinta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Nair 

Santos Rockemback Manuel Eugênio Martins

21.06.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Douglas Ferreira Corsini Manuel Eugênio Martins

22.06.18 Sexta-feira (Até às12h) Giselda R. S. de O. Andrade Douglas 

Ferreira Corsini Cícero de Assis

22.06.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Jean Paulo Leão Rufino Nair 

Santos Rockemback Cícero de Assis
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23.06.18 Sábado Jean Paulo Leão Rufino Nair Santos Rockemback José 

Roberto Fregato

24.06.18 Domingo Jean Paulo Leão Rufino Nair Santos Rockemback José 

Roberto Fregato

25.06.18 Segunda-feira (Até às 12h) Jean Paulo Leão Rufino Nair Santos 

Rockemback Luiz Donizetti Rocha

25.06.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Antônia V. da Costa Nunis Luiz Donizetti Rocha

26.06.18 Terça-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Antônia V. 

da Costa Nunis Tiago da S. Gouveia

26.06.18 Terça-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Dinoerce C. B. Henchen Tiago da S. Gouveia

27.06.18 Quarta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Dinoerce 

C. B. Henchen Cícero de Assis

27.06.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Maria 

A. Soares Rissi Cícero de Assis

28.06.18 Quinta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Maria A. 

Soares Rissi José Roberto Fregato

28.06.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Ely 

Regina Maniezzo Pina José Roberto Fregato

29.06.18 Sexta-feira (Até às12h) Giselda R. S. de O. Andrade Ely Regina 

Maniezzo Pina Luiz Donizetti Rocha

29.06.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Jean Paulo Leão Rufino Douglas 

Ferreira Corsini Luiz Donizetti Rocha

30.06.18 Sábado Jean Paulo Leão Rufino Douglas Ferreira Corsini Tiago da 

S. Gouveia

ENDEREÇOS E TELEFONES:

 Nome Comarca Vara Telefone

Adalto Quintino da Silva Itaúba Vara Única 6635411285

Rafael Siman Carvalho Marcelândia Vara Única 6635362534

Jean Paulo Leão Rufino Terra Nova do Norte Vara Única 6635411740

Fernando Kendi Ishikawa Nova Canaã do Norte Vara Única 6635511105

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Colíder 2ª Vara 6635411285

Maurício Alexandre Ribeiro Colíder 3ª Vara 6635411285

Nair Santos Rockemback Colíder Cejusc 6692312469

Douglas Ferreira Corsini Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Antônia Vanderléia da Costa Nunis Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Dinoerce Castardo Bocchi Henchen Colíder Diretoria do Fórum 

6692312469

Maria Aparecida Soares Rissi Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Ely Regina Maniezzo Pina Colíder Diretoria do Fórum 6692312469

Franciele Mocci Gaiardoni Colíder 3ª Vara 6692312469

Fernanda Stecca Cioni Colíder 3ª Vara 6692312469

Lenair da Silveira Colíder 3ª Vara 6692312469

Maria Aparecida Cavalcante Tibúrcio Colíder 3ª Vara 6692312469

Eriton Andrade da Silva Colíder 1ª Vara 6692312469

Patrícia Novaes Costa Dominguez Colíder 1ª Vara 6692312469

Flávia Liziana Vacario de Aquino Monguini Colíder 1ª Vara 6692312469

Irene Celiane Luque Colíder 1ª Vara 6692312469

Ana Maria Guimarães Colíder Juizado Especial 6692312469

Rosângela Block Banazeski Colíder 2ª Vara 6692312469

Neuride Antônia Nunes Colíder 2ª Vara 6692312469

Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Colíder 2ª Vara 6692312469

Rosimeire Spontam da Silva Colíder 2ª Vara 6692312469

Manuel Eugênio Martins Colíder Diretoria do Fórum 6699765655

Antônio Carlos das Chagas Colíder Diretoria do Fórum 6696375040

Cícero de Assis Colíder Diretoria do Fórum 6699813418

José Roberto Fregato Colíder Diretoria do Fórum 6696471883

Luiz Donizetti Rocha Colíder Diretoria do Fórum 6696897088

Urichelli Gorgete Souza Colíder Diretoria do Fórum 6699226763

Tiago da S. Gouveia Colíder Diretoria do Fórum 66996038993

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

 Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as 

disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Encaminhe-se cópia ao Ministério Público 

Estadual, à Defensoria Pública Estadual, à Subseção da OAB e às 

Autoridades Policiais.

Colíder, 29 de maio de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

Edital

EDITAL N.º 001/2018-JECRIM

De ordem do Excelentíssimo senhor Desembargador Presidente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, torno público a abertura do 

Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliador do Juizado 

Especial Cível e Criminal para a Comarca de Colíder-MT.

O Processo Seletivo será realizado de acordo com as normas e condições 

estabelecidas no EDITAL N.º 006/2011/PRES, datado de 16/05/2011.

As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas, 

exclusivamente, no Fórum da Comarca de Colider, sito à Avenida Juiz 

Vladimir Aparecido Baptista, s/n, Residencial Everest, Bairro Jardim Vânia, 

CEP 78500-000, no período de 08 a 22 de junho de 2018, no horário das 

12h às 19h, juntamente com uma foto 3x4 e a cópia do documento de 

identidade, onde lhe será entregue o respectivo comprovante de inscrição.

O pedido de inscrição pode ser realizado pessoalmente, ou por meio de 

um procurador devidamente habilitado, ou, também, pelo correio, o qual 

deverá ser postado até o dia 22 de junho 2018, comprovado por meio de 

carimbo de postagem dos correios.

Será permitida a inscrição por procuração pública ou particular, com o 

reconhecimento público de autenticidade da assinatura, mediante entrega 

do respectivo mandato, acompanhado de cópia autenticada do documento 

de identidade do candidato, e apresentação da carteira de identidade do 

procurador.

É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, por meio de fax ou pelo 

correio eletrônico.

REQUISITOS BÁSICOS PARA CREDENCIAMENTO

De acordo com o que determina o estabelecido na Lei n. 9.099/95, na Lei 

Complementar Estadual n. 270/2007, e no Provimento n.º 040/2008-CM, de 

19.11.2008, no ato do credenciamento os candidatos deverão atender as 

seguintes exigências:

 a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade 

portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e 

portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos 

termos do artigo 12, §1º, da Constituição da República Federativa do 

Brasil;

b) Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;

c) Ser bacharel ou acadêmico de Direito, regularmente matriculado em 

Universidade ou Faculdade Pública ou Particular, com curso autorizado ou 

reconhecido pelo Ministério da Educação, a partir do 3.º ano ou 5.º 

semestre;

d) Ter idade mínima de 18 anos;

e) Não possuir antecedentes criminais e não estar sendo demandado em 

ação de natureza cível;

 f) Não ter processo em andamento no Juizado Especial da Comarca onde 

pretenda exercer a função;

g) Não exercer quaisquer atividades político-partidárias;

h) Não ser filiado a partido político e não representar órgão de classe ou 

entidade associativa.

i) Quando devidamente justificada a situação de excepcionalidade da 

Comarca ou termo dela, bem como do risco de comprometimento ou 

necessidade do serviço judiciário, poderá ser dispensado o requisito do 

item c.

DA PROVA

O Processo Seletivo será realizado em uma única etapa, mediante 

aplicação de prova objetiva que conterá 50 (cinquenta) questões de 

múltipla escolha, tendo cada uma 05 (cinco) alternativas de respostas, das 

quais apenas uma será considerada correta.

 Na correção da Prova Objetiva todas as questões terão o mesmo valor, 

lhe sendo atribuídas notas de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.

As questões da Prova Objetiva abordarão as seguintes áreas de 

conhecimento:

Questões/Tipo Objetiva

Área de Conhecimento

 Língua Portuguesa

Direito Constitucional

Direito Civil

Direito Processual Civil

 Direito Penal

Direito Processual Penal

 Lei dos Juizados Especiais

Legislação Específica

A Prova Objetiva terá duração de 4 (quatro) horas, no máximo.

A Prova Objetiva será aplicada no dia 15/07/2018, às 08:00 horas, 
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devendo o candidato inscrito comparecer com antecedência mínima de 30 

(trinta) minutos nas dependências da Faculdade de Colider - FACIDER, sito 

à Avenida Senador Júlio Campos, n. 995, Loteamento Trevo, CEP: 

78500-000, Colider/MT.

Todos os atos relativos ao presente Processo de Seleção, convocações, 

comunicados, resultados e homologação serão disponibilizados no átrio do 

Fórum, e/ou no site do Tribunal de Justiça www.tj.mt.jus.br, e/ou 

publicados no Diário da Justiça Eletrônico.

E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente 

Edital.

Colider/MT, 25 de junho de 2018.

Fernando Kendi Ishikawa

Juiz de Direito.

* Os Anexos completos encontram-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46463 Nr: 276-46.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. ALVES FILHO PEÇAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46107 Nr: 2918-26.2007.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GOMES ARAGÃO (Espólio de )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 19589 Nr: 54-16.1987.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚ DE INVESTIMENTO. CRÉDITO E FINACIAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URANDIR HILARIO DE CAMPOS, ADAO 

FERNANDES PEREIRA, ADHMAR BRIZZI TRIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zelcy Luiz Dall Acqua - OAB:MT 

- 2718-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 2275 Nr: 13-34.1996.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUALBERTO SENNA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINO BOENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 2177 Nr: 576-23.1999.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEANLU INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GODOY CARFI E GODOY CARFI LTDA, NEUZA 

APARECIDA DE GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rauf Abud Vitar - OAB:24267/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.
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Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 1075 Nr: 1124-82.1998.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE PERCEQUINI MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLON GILSON MOREIRA 

COELHO - OAB:MT-4042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 19962 Nr: 24-10.1989.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÉCIO PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMUNDO SALUSTIANO GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos M. de Negreiro - 

OAB:MT-3.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 19952 Nr: 14-29.1990.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO NERI GOULARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival de Oliveira - OAB:MT 

3548-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 15240 Nr: 2965-10.2001.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA 

DE MT - CREA/MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flávio Preza Daltro - 

OAB:7285/MT, ROBERTO CARLONI DE ASSIS - OAB:, RUBIA NERY R. 

GUIMARÃES - OAB:OAB-MT 6.475, Ruy Nogueira Barbosa - OAB:MT - 

4.678, TATYANE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o requerido no último petitório.

 Cumpra-se na forma requerida, expedindo-se o necessário.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57883 Nr: 2167-97.2011.811.0009

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO SANTOS DA SILVA, JAMILSA DOS SANTOS 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZUEL BATISTA DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº: 2167-97.2011.811.0009.

Código Apolo n°: 57883.

Vistos, etc.

Ante o teor da manifestação de fl. 79, REDESIGNO a audiência 

anteriormente aprazada (fl. 78) para o dia 11 de julho de 2018, às 

16h10min.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, servindo a presente decisão, no que couber, 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colíder/MT, 23 de maio de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
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 Cod. Proc.: 98625 Nr: 1210-23.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL 

ESPECIALIZADA - INSS - OAB:

 “Vistos, etc. 1) Em que pese a parte autora ter sido devidamente intimada, 

conforme DJE nº 10209, de 02/03/2018 e publicado no dia 05/03/2018, 

para apresentar rol testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de preclusão, não o fez. Todavia, por tratar-se de informante, este foi 

ouvido por este juízo . 2) Declaro encerrada a instrução processual. 3) 

ABRAM-SE vista às partes para apresentação das alegações finais, no 

prazo legal. 4) Saem os presentes intimados.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83686 Nr: 1045-78.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIA ALVES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPEZ - OAB:11.877-A - MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7295/PR, MARIANA CRISTINA CORRÊA DE ANDRADE - 

OAB:15.549-0

 INTIMANDO: Os patronos habilitados para receberem intimações: 

CLAUDIO LEME ANTONIO representando o polo ativo; e CRISTIANE 

BELLINATI GARCIA LOPEZ, LUIZ RODRIGUES WAMBIER, MARIANA 

CRISTINA CORRÊA DE ANDRADE representando o polo passivo.para no 

prazo legal pugnarem o que de direito nos autos supra, tendo em vista o 

retorno do mesmo do TJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82749 Nr: 98-24.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO da parte apelada para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art.331, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90617 Nr: 3462-67.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V.G. SANTOS & CIA LTDA - ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOI LUIZ BORDINHON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte requerida para 

apresentar memoriais finais, no prazo legal, autos a disposição na 

secretaria

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 37555 Nr: 3931-31.2005.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BIRTCHE - EMPREENDIMENTOS - EPP, MANOEL 

BIRTCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIGUEN REFRIGERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Héber Amilcar de Sá Stábile - 

OAB:3283-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Garcia Popic - 

OAB:173208-N/SP

 FINALIDADE: Intimaçao dos Advogados das partes para manifestar 

acerca do documento de fls. 226/227 dos autos, no prazo de 05 dias

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53847 Nr: 1284-87.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:INTIMANDO à quem INTERESSAR e 

DESCONHECIDOS para que, caso tenhan interesse, HABILITEM-SE nos 

presentes autos no prazo de 10(dez)dias.

Finalidade:

Resumo da inicial:Aportou aos autos ofícios, documentos pela autarquia 

Ré, informando o falecimento da parte autora Maria do Espirito Santo, Cpf: 

63060000115, Rg: 643.256 SSP MT Filiação: José Francisco dos Santos e 

de Maria V. do Espirito Santo, data de nascimento: 10/05/1995, 

brasileiro(a), natural de B. grande-SE, viuvo(a), trabalhadora rural, 

Endereço: Rua Castro Alves N. 855, Bairro: Nossa Senhora da Guia, 

Cidade: Colíder-MT, sendo assim na forma do art. 313, I, do Novo Código 

Processo Civil, SUSPENDO o presente feito, pelo prazo de 30(trinta) dias, 

para que seja providenciada a substituição processual do espólio ou dos 

sucessores da falecida.

Decisão/Despacho:Vistos em correição.

 Processo em ordem. DETERMINO que a Secretaria de Vara proceda à 

conferência de praxe, cumprindo com o necessário ou fazendo 

conclusão.

Às providências.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Nair Santos Rockenbach - matricula 4185

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 56609 Nr: 901-75.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOIDES MEDEIROS DONASSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial 

(NCPC, art. 487, inc. I), com o fim de condenar a ré ao pagamento em favor 

da autora de indenização no valor correspondente a 40 (quarenta) 

salários mínimos vigente à época do fato, acrescido de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês (CC/02, art. 406 c/c CTN, art. 161, § 1º), a partir 

da citação (NCPC, art. 240, caput), além de correção monetária 

(INPC/IBGE), esta última contada a partir da data de ocorrência do acidente 

(fato) , em 08/06/2006. Em consequência, condeno a ré ao pagamento das 
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custas e demais despesas do processo (NCPC, art. 82, § 2º), além de 

honorários advocatícios devidos ao procurador da autora, estes 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (NCPC, 

art. 85, § 2º).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Colíder, 29 de maio de 

2018.Giselda Regina Sobreira Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80129 Nr: 1085-94.2012.811.0009

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VJS, CAS, AVML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GUEDES CARRARA - 

OAB:MT 14.865

 [...] POSTO ISSO e com base no artigo 33, § 2º, do ECA, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na exordial e o pedido contraposto 

existente na contestação, razão porque CONCEDO a guarda definitiva do 

adolescente Anderson Vicente Melchert Lopes à Vicente José Sabino e 

Cajetana Anaso Sabino (Avós afetivos), e, também, estabeleço o direito 

de visitas de forma livre para a requerida, Sandra Bonfim Melchert, como 

já vem sendo realizado.LAVRE-SE o termo de guarda definitiva.Sem 

custas, nos termos da Lei nº 8.069/90.Publique-se, Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-seTransitada em julgado a sentença, ao arquivo, com 

as anotações e baixas de estilo.Colíder/MT, 29 de maio de 2018.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81329 Nr: 2399-75.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GUEDES CARRARA - 

OAB:MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº: 2399-75.2012.811.0009.

Código Apolo nº: 81329.

Vistos, etc.

Cuida-se de “Medida Cautelar de Regulamentação de Visita” movida por 

Sandra Bonfim Melchert contra Vicente de Tal (vulgo vicentão), 

objetivando exercer o direito de visitas de seu filho, Anderson Vicente 

Melchert Lopes.

O presente feito havia sido distribuído na 1ª Vara desta Comarca, no 

entanto, em virtude da Ação de guarda proposta nesta 2ª Vara, 

objetivando evitar decisões conflituosas, aquela vara declinou de sua 

competência, remetendo o presente feito para esta Vara (fls. 31-32).

É o relatório.

DECIDO.

De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige 

maiores delongas.

A autora perseguia a regularização do direito de visitas de seu filho.

Logo, sem delongas desnecessárias, ante a ação de guarda (cód. 80129), 

onde o requerido (que é autor naquela ação) busca a regulamentação da 

guarda do adolescente/menor envolvido, ter sido julgada procedente para 

a guarda definitiva ao senhor Vicente e, também, estabelecido à forma de 

visitas a ser exercida pela senhora Sandra Bonfim Melchert, ora autora, 

tem-se a perda do objeto da demanda, razão pela qual, a extinção da ação 

sem resolução do mérito se impõe.

Ante o exposto, ante a perda superveniente do objeto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VI, do CPC/2015.

Sem custas.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO AQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS ROVIDÊNCIAS.

Colíder (MT), 29 de maio de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83616 Nr: 972-09.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS DO BRASIL 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz André Bezerra Marques 

de Sá - OAB:8376-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para no prazo legal, 

providenciar a publicação do Edital de Citação expedido nesta data, 

devendo comprovar no presente feito a devida publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85492 Nr: 2886-11.2013.811.0009

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. G. F. INFORMATICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para, no prazo de 

05(CINCO) dias, pugnar o que entender de direito, acerca da certidão do 

senhor oficial de justiça juntada aos autos nas fls.80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88400 Nr: 1628-29.2014.811.0009

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA ARAUJO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMÃO VIEIRA MARQUES, BENEDITO 

FERNANDES PEREIRA, ALCINDO COLOMBO, AUTO POSTO SIMARELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca do Ofício nº83/2018 do Cartório 

de Imóveis de fls. 36, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 20318 Nr: 1703-20.2004.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENAHN TOSHIKAZU ONO, MARIA ZENILDA 

RODRIGUES ONO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ROSENDO FRANCO DAUZACHER, 

DEOCLÉCIO DA SILVA, ZULMIRO JULIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTO LUIZ CORVO - 

OAB:1092/MS, Lourival de Oliveira - OAB:MT 3548-A

 INTIMAÇÃO do Advogado da Parte Autora, para no prazo de 05(cinco) 

dias, providenciar o recolhimento do preparo da CARTA PRECATÓRIA a 

ser expedida para cumprimento da decisão de fls. 158, a guia deverá ser 

emitida pelo site do TJMT, bem como comprovar no presente feito tal 

recolhimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
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 Cod. Proc.: 99681 Nr: 1944-71.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAPOLEÃO DE ALENCAR NETO, ANA MARIA ALVES 

DE ALENCAR, CAIO AUGUSTO ALVES DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE APARECIDA POMPOLIM GARCIA 

COLICHIO, ISRAEL RUIZ, LUCIANO RUIZ, MARCIA BRITO RUIZ, SILVESTRE 

CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709

 “Vistos, 1) DEFIRO a juntada de procuração pugnada pelo advogado da 

parte requerida, bem como DEFIRO pedido formulado pela parte autora. 2) 

Destarte, REDESIGNO a presente solenidade para o dia 11 de julho de 

2018, às 15h30min.3) OFICIE-SE as comarcas deprecadas a fim de 

informar nova data de audiência de conciliação. 4) EXPEÇA-SE mandado 

de citação e intimação da requerida Marcia Brito Ruiz. 5) Saem os 

presentes intimados”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81727 Nr: 2817-13.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:SP/131600, FÁBIA DANIELA DA CUNHA - OAB:RJ/ 132.094, 

HUMBERTO CHIESI FILHO - OAB:SP/ 173.160, VENTURA ALONSO 

PIRES - OAB:132321/SP, WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - 

OAB:8032-B/MT

 Autos nº: 2817-13.2012.811.0009.

Código Apolo nº: 81727.

 Vistos, etc.

1) As circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a transação. 

Assim, sem prejuízo de tentativa de conciliação no início da audiência de 

instrução e julgamento (artigo 359 do CPC), passo a sanear o processo 

desde logo, nos termos do artigo 357, CPC.

2) Não há questões processuais pendentes a serem decididas, uma vez 

que as partes estão bem representadas e não há qualquer nulidade a ser 

sanada.

3) DEFIRO a prova testemunhal requerida pela parte autora à fl. 94.

4) FIXO, como ponto controvertido: a) A existência de ato ilícito da parte 

requerida; b) A ocorrência de danos morais.

5) - DESIGNO audiência de instrução para o dia 25 de julho de 2018, às 

13h30min, devendo as partes, caso queiram, apresentar rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão a 

serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por 

intermédio dos advogados das partes (devendo a Secretaria desta Vara 

providenciar as int imações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Colíder/MT, 11 de maio de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50660 Nr: 1377-84.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCEDES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2009/133.

Código nº: 50660.

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Mercedes Teixeira, 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Entre um ato e outro, às fls. 110-111, aportaram aos autos, ofícios 

oriundos da Coordenadoria de Execução Judicial – COREJ, do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, informando o depósito de valores 

(cumprimento da obrigação) referentes ao crédito da parte exequente e 

aos honorários sucumbenciais.

 Em seguida, à fl. 112-113, o exequente pugnou pelo levantamento dos 

valores indicados nos ofício, indicando, inclusive, qual a conta bancária a 

serem depositados.

Este juízo deferiu o pedido à fl. 117, com a devida expedição dos alvarás 

às fls. 118-119.

Instada, a parte exequente deixou transcorrer o prazo sem se manifestar, 

conforme certidão de fl. 131.

É o relato do necessário.

Decido.

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 110-111, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

2 - Após o trânsito em julgado devidamente certificado, determino o 

imediato ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 02 de abril de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99681 Nr: 1944-71.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAPOLEÃO DE ALENCAR NETO, ANA MARIA ALVES 

DE ALENCAR, CAIO AUGUSTO ALVES DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE APARECIDA POMPOLIM GARCIA 

COLICHIO, ISRAEL RUIZ, LUCIANO RUIZ, MARCIA BRITO RUIZ, SILVESTRE 

CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709

 “Vistos, 1) DEFIRO como requer, aguarde-se o prazo de 10 (dez) dias, 

após a juntada dos novos endereços, INTIMEM-SE para audiência que ora 

será redesignada, por intermédio de oficial de justiça e carta precatória. 2) 

REDESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de maio de 2018 às 

13h30min. 3) Saem os presentes intimados”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95906 Nr: 3236-28.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA NUNES VILAS BOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para 
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CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento do 

auxílio-doença à autora Rita Nunes Vilas Boas, equivalente ao 

SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, a partir da data da cessação do auxílio-doença 

(31/01/2016), perdurando até a conversão em aposentadoria por 

invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, na data do laudo 

pericial (13.10.2016), devidamente atualizado, nos termos dos parâmetros 

para implantação do benefício, nos termos do art. 80, parágrafo único, III, 

“g”, da Resolução /Presi/Cojef nº 16/2010:Número do CPF: 

003.314.648-96.Nome da Mãe: Ana Gonçalves dos Santos.Nome da 

segurada: Rita Nunes Vilas Boas.Endereço da segurada: Rua Cuiabá, nº. 

1.746, Setor Leste, Bairro Centro, Colíder/MT.Benefício concedido: 

Auxílio-doença.DIB: 31/01/2016 – data da cessação do benefício 

(DCB).Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez.DIB: 13/10/2016 – 

data do laudo pericial (conversão)Prazo para implantação: 30 (trinta) 

dias.Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade 

da aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador quando, 

em razão da idade avançada e/ou enfermidade, não tem condições de 

exercer atividade laborativa.Outrossim, em analogia ao art. 4º da Lei n. 

10.259/01, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, pela própria 

fundamentação da presente sentença e pelo periculum in mora em 

decorrência do caráter alimentar das prestações, e determino a 

implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias.Ademais, declaro 

extinto o presente processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I do NCPC.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 109248 Nr: 3986-59.2017.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 Autos nº. 3986-59.2017.811.0009 – Código nº. 109248

Despacho

Vistos, etc.

1. Considerando que nas datas de 7 e 8 de junho de 2018, 

encontrar-me-ei em curso, conforme Ofício nº. 0026/2018/ESMAGIS-MT, 

sendo o dia 6 do mesmo mês como trânsito, REDESIGNO a solenidade 

outrora aprazada para o dia 19 de junho de 2018, às 15h30min.

2. Promovam-se as comunicações de praxe.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 24 de maio de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110923 Nr: 1013-97.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA, 

JHONNY DUTRA DE ANCHIETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) ACOLHO a 

manifestação ministerial, sendo necessário a presença da defesa do 

acusado Jhonny sob pena de nulidade absoluta. No entanto, como a 

Defensoria Pública local esta atuando em defesa do outro acusado, 

nomeio para o ato o Dr. Mauricio Ricardo Alves, advogado dativo, para a 

defesa do acusado Jhonny . Arbitro em 1 URH os honorários advocatícios. 

2) Cumprida a missiva, devolva a Comarca de origem com as nossas 

homenagens de estilo, mediante as baixas e anotações necessárias”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111466 Nr: 1360-33.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE VILAR DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidney Haruhiko Nona - 

OAB:89990 PR

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) ACOLHO a 

manifestação ministerial, sendo necessário a presença da defesa sob 

pena de nulidade absoluta. No entanto, sabe-se que a Defensoria Pública 

local não realiza audiência se houver advogado nos autos, alegando ser 

normativa do órgão, deste modo, nomeio para o ato o Dr. Mauricio Ricardo 

Alves, advogado dativo. Arbitro em 1 URH os honorários advocatícios. 2) 

Cumprida a missiva, devolva a Comarca de origem com as nossas 

homenagens de estilo, mediante as baixas e anotações necessárias”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 83650 Nr: 1006-81.2013.811.0009

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORAZIL MARQUEZ FILHO, ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 1006-81.2013.811.0009 – Código nº. 83650

Despacho.

Vistos, etc.

1. Considerando a sentença prolatada nos autos da ação penal em 

apenso, não mais subsiste motivo para tramitação, sendo assim, 

ARQUIVE-SE.

2. CANCELA-SE a perícia agendada.

CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 21 de maio de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 106410 Nr: 2193-85.2017.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUESON LINDOLFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLUCE NÚBIA BALDO DOS 

SANTOS MACULAN - OAB:OAB-MT 20.027/O

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “1) ACOLHO a justificativa, com 

ressalvas, apresentada pelo reeducando, em consonância com o parecer 

ministerial, ADVERTINDO-o que eventual descumprimento das condições 

poderá acarretar regressão de regime. 2) Consoante se evidencia dos 

autos, o reeducando foi condenado a cumprir pena privativa de liberdade 

de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em 

regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias multa pela 

prática do delito de roubo majorado. Conforme se verifica na decisão de 

fls. 75/77-v, o reeducando foi transferido ao regime semiaberto. Assim, 

considerando que inexistem instalações disponíveis compatíveis com a 

definição de Colônia Agrícola ou Industrial, nesta comarca. E ainda, em 

virtude da omissão estatal em não disponibilizar estabelecimento para 

cumprimento de penas em regime semiaberto, nos moldes condizentes 

com o que o próprio Estado legiferante, deverão ser fixadas as condições 

do regime aberto nos seguintes termos : a) proibição de se ausentar da 

Comarca onde reside, sem prévia autorização do Juízo; b) 

Comparecimento pessoal e obrigatório ao Juízo, mensalmente, para 

informar e justificar suas atividades, até o dia 10 de cada mês; c) Saída 

para o trabalho não antes das seis horas e retorno não depois das 20 

horas, permanecendo recolhido em sua residência durante o repouso e 

nos dias de folga, salvo motivo justificável. d) Comprovação de atividade 

lícita. e) monitoramento eletrônico através de tornozeleira eletrônica. 3) 

OFICIE-SE aos Órgãos da Segurança Pública noticiando as condições 

impostas, 4) RETIFIQUE-SE o cálculo de pena de fl. 82, bem como 

RETIFIQUE-SE a guia de Execução de fl. 05 e verso. 5) Diante das 

alegações da defesa de estar o reeducando desempregado, DEFIRO o 

parcelamento da multa em 10 parcelas. Deste modo, PROCEDA-SE o 

cálculo de todas as penas de multa, e após, INTIME-SE o reeducando para 
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a retirada das guias e início do pagamento no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de envio de fotocópias à Procuradoria Geral do Estado ..”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 109669 Nr: 166-95.2018.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI CLEI DE SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Consoante se 

evidencia dos autos, o reeducando foi condenado a cumprir pena 

definitiva de 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de detenção, por infração ao 

artigo 150 § 1º, do Código Penal, devendo ser considerado o prazo de 

detração, no regime inicial aberto. No que tange a questão do cumprimento 

da pena em regime de albergue domiciliar ou estabelecimento adequado, 

insta anotar ser fato público e notório a inexistência de Casa de Albergado 

ou estabelecimento adequado nesta Comarca, o que configura mais uma 

das inúmeras omissões Estatais que não pode servir para impedir o 

cumprimento da pena no regime aberto. Assim, estará submetido as 

seguintes condições a serem cumpridas pelo período da pena: a) 

Proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem prévia autorização 

do Juízo; b) Comparecimento pessoal e obrigatório ao Juízo para informar 

e justificar suas atividades até o dia 10 de cada mês; c) Saída para o 

trabalho não antes das seis horas e retorno não depois das 20 horas, 

permanecendo recolhido em sua residência durante o repouso e nos dias 

de folga, salvo motivo justificável. d) Comunicação de alteração de 

endereço e) Comprovação de atividade lícita no prazo de 30 dias. 

CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 108354 Nr: 3415-88.2017.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESMAEL ALVES - OAB:64.087

 Vistos, etc.

INTIME-SE o reeducando para que, no prazo de 10 (dez) dias, compareça 

em Juízo, a fim de dar continuidade ao cumprimento das condições que lhe 

foram impostas na audiência admonitória de fl. 119, eis que MANTENHO as 

mesmas condições, em razão da ausência de estabele-cimento prisional 

adequado nesta Comarca.

 PROCEDA-SE ao cálculo da pena, ABRINDO-SE VISTA ao Ministério 

Público e, posteriormente, à Defesa.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-28.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

MARIA PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000816-28.2018.8.11.0009 Parte Autora: E L ALVES MERCADO ME Parte 

Ré: MARIA PEREIRA DOS SANTOS RODRIGUES e PATRICIA RODRIGUES 

DOS SANTOS FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 03 de julho 

de 2018, 13h40min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 29 de maio de 2018 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000814-58.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON M. RODRIGUES (REQUERIDO)

ANA PAULA DA SILVA SOUSA (REQUERIDO)

EUNICE DUARTE DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000814-58.2018.8.11.0009 Parte Autora: E L ALVES MERCADO ME Parte 

Ré: EUNICE DUARTE DE SOUZA, ANA PAULA DA SILVA SOUSA E 

WANDERSON M. RODRIGUES FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) 

da parte para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

28 de junho de 2018, 16h20min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 29 de 

maio de 2018 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000813-73.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER LEITE DE ACCACIO (REQUERIDO)

REGIANE RODRIGUES DE FREITAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000813-73.2018.8.11.0009 Parte Autora: E L ALVES MERCADO ME Parte 

Ré: REGIANE RODRIGUES DE FREITAS e EDER LEITE DE ACCACIO 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 28 de junho de 2018, 

16h00min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Colíder/MT, 29 de maio de 2018 SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-44.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX PEREIRA DA SILVA ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 
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1000802-44.2018.8.11.0009 Parte Autora: SUPREFÓS INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA Parte Autora: DANIELA REIS KRAMBECK Parte Ré: ALEX 

PEREIRA DA SILVA ALVES FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da 

parte para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 28 

de junho de 2018 às 13h40min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 30 de 

maio de 2018. Ana Maria Guimaraes Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 105945 Nr: 3533-50.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDPAEVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAD, MD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Comercio de Produtos Agropecuários e Veterinários Ltda. propôs a 

presente ação em face de Amarildo Antonio Dalcin e Margarete Dalcin.

Devidamente intimada a parte autora a dar andamento no feito, 

permaneceu inerte, consoante certidão de fls. 91.

 Decido.

Em vista disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, nos 

termos dos artigos 76, §1º, II e 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

REVOGO a tutela de urgência deferida. Procedam-se as baixas 

necessárias.

Condeno parte autora ao pagamento das custas processuais.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118083 Nr: 1206-98.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIELLI PAIVA ESPINOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1 – As partes são legitimas e estão bem representadas em juízo e 

não existem preliminares a serem analisadas.2 - Fixo como ponto 

controvertido decidir se a parte requerente faz jus ou não à concessão do 

auxílio-acidente. 3 - Necessário a realização de perícia médica para dirimir 

a questão. NOMEIO perito judicial, independentemente de compromisso 

(art. 466 do CPC), o Dr Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço 

Rua Terezina, 345, Vilhena/RO, devendo ser intimado desta nomeação 

para conhecimento e realização da perícia médica necessária.Arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista que o 

perito deverá se locomover da localidade onde reside (Vilhena/RO) até 

esta Comarca de Comodoro/MT. Designo a perícia para o dia 06 de julho de 

2018, às 16h40min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 122052 Nr: 2969-37.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRDN, TRDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que os autos principais sob o código 116933 tramitam na 

2ª Vara desta Comarca, remeto o presente feito ao juízo competente para 

apreciação do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 29 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 78923 Nr: 2752-96.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COMODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BEDUSCHI, VILSON PIOVEZAN 

POMPERMAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão do 

MINISTÉRIO PÚBLICO em face dos requeridos, razão pela qual CONDENO 

os requeridos Marcelo Beduschi e Vilson Piovezan Pompermayer nas 

sanções do artigo 12, inciso II da Lei de Improbidade Administrativa, que 

passo a especificar, pois tenho que tais sanções são suficientes:a) 

Suspensão dos direitos políticos por 05 anos, a partir do trânsito em 

julgado da sentença.b) Proibição de contratar com o Poder Público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário, pelo prazo de três anos.Condeno os requeridos no 

pagamento das custas processuaisTransitada em julgado, oficie-se o 

Cartório Eleitoral para registro da suspensão dos direitos políticos dos 

requeridos e insira esta condenação no cadastro nacional de 

condenações cíveis por ato de Improbidade (CNIA) e ainda informe o 

município de Comodoro/MT. Após, quitadas as custas e cumpridas as 

sanções, arquive-se com baixa.Ciência ao Ministério Público. P. R. I. 

Comodoro, 29 de maio de 2018.Marcelo Sousa Melo Bento de ResendeJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 70728 Nr: 3371-60.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o executado para que, no prazo de 10 (dez) dias, cumpra com a 

obrigação de implantar a aposentadoria por invalidez fixada em sentença, 

sob pena de multa diária de R$ 100,00.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116361 Nr: 464-73.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALAWA KOKORE KAHOLASE ENAWENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENA PATRÍCIA FREITAS - 

OAB:OAB/MG 79.760, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MG 79.757, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:44.698

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 95643 Nr: 4652-80.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES JAÓ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE DA SILVA SERVICOS DE 

TRANSPORTE COMODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA 

- OAB:12101/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5460

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115705 Nr: 185-87.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA RODRIGUES ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de aposentadoria rural 

por idade, no valor de um salário mínimo mensal, determinando ao Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, que implante o benefício ao autor, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da intimação desta sentença, 

fixando multa de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) por dia de atraso. 

Condeno o INSS a pagar à parte autora, após o trânsito em julgado da 

presente decisão, as parcelas atrasadas, desde a data do ajuizamento da 

ação, aplicando-se para a atualização da condenação os critérios de 

pagamento de juros moratórios e de correção monetária os critérios 

previstos no art. 1º-F da lei 9494/97.Deverá ainda a autarquia 

previdenciária informar nos autos o cumprimento da decisão que 

antecipou a tutela.Condeno, ainda, o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta o 

disposto no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil.A teor do que 

dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença:1.Nome do Segurado: Geralada Rodrigues Assis 2.Benefício 

concedido: Aposentadoria por Idade3.Data do início do benefício: 

01/20184.Renda mensal inicial: 01 salário mínimo5.Data início do 

pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda não tinha sido 

implantado).Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 122031 Nr: 2964-15.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOQUE ALENCAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de reparação por dano moral proposta por Viviene 

Barbosa Silva em face de Enoque Alencar da Silva.

Nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, faculto ao 

Requerente emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

lhe ser aplicado o parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo 

Civil, nos seguintes termos:

a) Estipular o valor do dano moral requerido;

b) Corrigir o valor da causa, nos termos do art. 292, V do CPC, uma vez 

que não mais se admite o valor genérico.

No mais, proceda a autora com o recolhimento das custas processuais 

com base no valor corrigido, uma vez que não houve nos autos pedido de 

gratuidade da justiça.

Com as alterações providenciadas, retornem os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1163 Nr: 1237-41.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOLA TRANSPORTES LTDA, ALDIR BAL MARQUES 

MORAES, JOÃO BATISTA NICHELE, LEONARDO GIOVANI NICHELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONÉSSIMO GELLI RAYMUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B, JOÃO PAULO CARVALHO DIAS - OAB:, LEONARDO 

GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER PECINI MEI - OAB:42.743, 

MILTON RIBEIRO PEREIRA JUNIOR - OAB:23.262

 Intimar a parte executada para manifestar, no prazo legal, quanto a 

penhora e avaliação de fls. 402/403.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98407 Nr: 175-77.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo o advogado da parte autora para 

manifestar nos autos, uma vez que a requerente não compareceu na 

perícia agendada para o dia 26/01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 18511 Nr: 3109-28.2005.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUIS MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Manzano Junior - 

OAB:8.688-MT, KAREN TIEMI FREITAS ANBO - OAB:14097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Rogério Schmidt - 

OAB:4.032/RO

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos INTIMANDO o 

advogado da parte requerida para manifestar acerca da juntada de fls. 

325-326.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 122050 Nr: 2967-67.2018.811.0046
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY CHRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de reparação por dano moral e material proposta por 

KELLY CHRISTINA DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, faculto ao 

Requerente emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

lhe ser aplicado o parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo 

Civil, nos seguintes termos:

a) Estipular o valor do dano material requerido;

b) Corrigir o valor da causa, nos termos do art. 292, V do CPC, uma vez 

que não mais se admite o valor genérico.

Saliento que o pedido de gratuidade da justiça será apreciado somente 

após a correção.

Com as alterações providenciadas, retornem os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 74631 Nr: 987-90.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ROBSON GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUPERCIO CREVELARO, SILVIA TANIA 

RIBEIRO MORAES CREVELARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADNE C. OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:330.940/SP, MARCELO RULI - OAB:135305

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que decorreu o prazo de 

suspensão do processo, razão pela qual intimo as partes para que 

requeiram o que enteder pertinete.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62654 Nr: 749-42.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOEL AGOSTINHO DALMOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:7948/MT

 Vistos.

Proferida sentença com resolução de mérito, a parte Requerida apelou. Em 

contrarrazões, o Apelado se manifestou no sentido de que nada obsta o 

juízo de retratação, pugnando ao fim pelo provimento do recurso.

Muito embora reconheça o erro in procedendo, não há cabimento para a 

retratação de sentença de mérito, uma vez que ocorrerá a supressão de 

instância ad quem.

TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 20409116920138260000 SP 

2040911-69.2013.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 03/02/2014 

Ementa: EMBARGOS À EXECUÇÃO. Hipótese em que os embargos do 

devedor foram julgados extintos, com fundamento no disposto no artigo 

267 , VI, do Código de Processo Civil . Posterior anulação da sentença 

pelo próprio juiz de primeiro grau. Descabimento. Consideração de que é 

vedado ao juiz, após o exaurimento de sua função jurisdicional, com a 

prolação da sentença, inovar no processo, a não ser para corrigir 

inexatidão material ou corrigir erro de cálculo constante da sentença. 

Prevalecimento de extinção dos embargos à execução. Decisão 

reformada. Recurso provido.

No ensejo, recebo o recurso de apelação, devidamente contrarrazoado, e 

determino sejam os autos remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso com as nossas homenagens.

P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32213 Nr: 400-44.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE OSMAR REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal para atestar a ocorrência de fato delituoso 

cometido por José Osmar Rezende, incurso pelo MPE nas disposições do 

art. 10 da Lei 10.826/2003.

Como se verifica nos autos o autor do fato cumpriu integralmente as 

condições impostas, transcorrendo o prazo de suspensão condicional do 

processo sem revogação.

Posto isso e em consonância com o parecer ministerial, nos termos do 

artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95, declaro extinta a punibilidade de JOSÉ 

OSMAR REZENDE.

Com o trânsito em julgado, feitas as anotações e baixas necessárias, 

arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 15644 Nr: 762-22.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEDALVA FERREIRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o acordo homologado em 2º grau, bem como a 

manifestação da Requerida às folhas 218, defiro o pedido da exequente e 

determino a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, conforme 

folhas 205/212.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39665 Nr: 679-59.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RABELO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090 - A/MT

 Vistos.

Intime-se pessoalmente o Executado para no prazo de 15 dias cumprir a 

obrigação fixada na sentença em especial para proceder a baixa do 

gravame do veiculo (HRO 1586), no prazo de 15 dias, sob pena de multa 

diária de R$ 100,00, que poderá chegar ao máximo de R$ 3.000,00, caso o 

atraso no cumprimento demore até 30 dias.

Decorrido o prazo máximo de descumprimento, manifeste-se a parte 

exequente.

 P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
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 Cod. Proc.: 15613 Nr: 322-60.2004.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA/MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMIANO CARRETA, SERGIO HENRIQUE 

RIBEIRO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 Vistos.

Tendo em vista a informação prestada nos autos oficie-se ao juízo 

deprecado informando a desnecessidade da devolução do mandado 

(conforme certificado pela servidora Roseli Nascimento), afinal a carta 

ainda não foi cumprida, de forma que não há motivo em intimar o oficial 

para devolver.

 Caso a carta já tenha sido devolvida, determino que nova carta precatória 

seja expedida e que ela permaneça no juízo deprecado até o cumprimento 

correto da missiva.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 30511 Nr: 1643-57.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO, 

ALISON LUIS BUENO ZAMO, MÔNICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI 

ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA CAROLINE ROMANO 

RIGAMONT ZAMO - OAB:17.347-A, PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Decisão-Edital Vistos.Defiro o pedido retro.Esta decisão servirá como 

EDITAL DE LEILÃO, a ser publicado na imprensa oficial, sendo que 

posteriormente tal edital será complementado pelo leiloeiro.Com base no 

Art. 730 do CPC/2015, determino a realização de leilão público para 

alienação dos bens penhorados, assim descritos resumidamente:DATA, 

HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO. 1ª) 04 de setembro de 

2018, a partir das 13:00 horas, pelo site www.balbinoleiloes.com.brCaso 

leilão presencial e online constar, Rua Pará, nº 192-N - Bairro Jardim Mato 

Grosso – Comodoro – MT e pelo site www.balbinoleiloes.com.br.2ª) 04 de 

setembro de 2018, a partir das 14:00 horas, pelo site 

www.balbinoleiloes.com.brCaso leilão presencial e online constar, Rua 

Pará, nº 192-N - Bairro Jardim Mato Grosso – Comodoro – MT e pelo site 

www.balbinoleiloes.com.br.DESIGNAÇÃO DO (A) LEILOEIRO (A)Com 

base no art. 883 do CPC/2015, nomeio para o encargo os Leiloeiros CIRLEI 

FREITAS BALBINO DA SILVA Leiloeira Publica Oficial matriculada na Junta 

Comercial/MT sob nº 22 e JOABE BALBINO DA SILVA Leiloeiro Publico 

Oficial matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 29 e matriculado junto a 

FAMATO como leiloeiro Rural sob o Nº 67/2013 e LUIZ BALBINO DA SILVA 

leiloeiro Rural matriculado na FAMATO sob n.º 66/2013.Os Leiloeiros 

restarão compromissados quando da sua intimação deste despacho.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 65038 Nr: 3210-84.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELANGE A. P. CASTILHO & CIA LTDA -ME, 

ELANGE APARECIDA PEREIRA CASTILHO, MARCO ALESSANDRO 

CASTILHO, EDILENE OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362, FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - 

OAB:13848

 Intimação do advogado(a) DR. FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS, OAB 

36427/PR, acerca do despacho abaixo transcrito: "Vistos. Verifica-se na 

petição retro em que o Advogado Fausto André da Rosa Migueis, depois 

de intimado para realizar a devolução dos autos, informou que seu 

motorista teve o veiculo apreendido e pugnou pela dilação do prazo para 

localização dos autos que supostamente foram deixados no automóvel por 

ocasião da apreensão. Tendo em vista que a petição foi protocolada em 

13/12/2017, intimo o causídico para que informe, no prazo de 15 dias, 

informações acerca da localização dos autos ou promova a devida 

restauração. Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 2215 Nr: 1133-59.2000.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEC - CENTRO EDUCACIONAL DE COMODORO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de penhora e avaliação, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 111084 Nr: 5737-67.2017.811.0046

 AÇÃO: Boletim de Ocorrência Circunstanciada->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLICIA DE COMODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho o parecer ministerial e indefiro a restituição de coisa apreendida, 

uma vez que peticionada no feito inadequado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38092 Nr: 2790-50.2011.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPAMINONDAS TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DA SILVA, GLEYSCLER BELUSSI 

RIBEIRO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÍVIA VAZ SANTOS CASTRIANI 

- OAB:13230 MT, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES - 

OAB:16681, MARIA LINEIDE RAMOS DOS ANJOS MACHADO - 

OAB:4542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

676,58 (seiscentos e setenta seis reais e cinquenta oito centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de fls.28. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 388,62 (trezentos e oitenta oito reais e 
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sessenta dois centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

287,96 (duzentos e oitenta sete reais e noventa seis centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar o boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63865 Nr: 2022-56.2013.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISON LUIS BUENO ZAMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:MT/14.687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:MT 16.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

460,64 (quatrocentos e sessenta reais e sessenta quatro centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de fls.82. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O 

sistema vai gerar o boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117783 Nr: 1049-28.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA DAS GRAÇAS NUMINATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT

 Vistos, etc.

Considerando que não houve tempo hábil para o cumprimento da 

deprecada expedida de ref. 16, solicite ao CEJUSC para que carreie o 

termo de audiência da data designada de ref. 05 nos autos.

Ademais, designo nova audiência para o dia 02 de julho de 2018, às 

16:00hs, devendo a carta precatória expedida de ref. 16 ser aditada.

Antonio Carlos Pereira de Souza Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39549 Nr: 564-38.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito para intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para que apresente os dados bancários da autora para expedição de 

alvará de levantamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99566 Nr: 671-09.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILDO SANCHES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Considerando que na data da audiência retro agendada este magistrado 

estará convocado para participação da “Oficina de Prevenção à tortura e 

outros tratamentos ou penas cruéis desumanos ou degradantes para 

Magistrados”, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

redesigno-a para o dia 20 de junho de 2018, às 13h45min.

Cumpra-se conforme determinado em despacho retro, expedindo o 

necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30294 Nr: 1474-70.2009.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENVINDA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Considerando que na data da audiência retro agendada este magistrado 

estará convocado para participação da “Oficina de Prevenção à tortura e 

outros tratamentos ou penas cruéis desumanos ou degradantes para 

Magistrados”, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

redesigno-a para o dia 20 de junho de 2018, às 13h:30min.

Cumpra-se conforme determinado em despacho retro, expedindo o 

necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40476 Nr: 1489-34.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESIEL MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O

 Tendo em vista a r. sentença de pronuncia prolatada nos autos nas fls. 

334/337, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

requerida para, no prazo legal, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64019 Nr: 2173-22.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MARCOLIN, MIRTES CADORE 

MARCOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, 

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Tendo em vista a r. sentença prolatada aos autos na fl. 108, impulsiono o 
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presente feito com a finalidade de intimar a parte autora, para que tenha 

ciência da decisão, a fim de que, após escoado o prazo recursal, seja 

certificado o trânsito da sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99462 Nr: 620-95.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELINALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 VISTOS, ETC.

Trata-se de feito analisado por advento da Portaria 03/2018 deste Juízo, 

que visa garantir aos recuperandos a ciência do quanto de pena lhes 

resta a cumprir sendo que, por tal portaria a seccional da OAB indicou os 

doutores que abaixo assinam para acompanhar os trabalhos, a título pro 

bono.

Cuida-se de Executivo de pena do recuperando Elinaldo da Silva.

Compulsando aos autos verifico que razão assiste a Defesa do 

recuperando, no sentido de que a fração correta a ser considera da para 

efeitos da progressão é a de um sexto e não dois quintos, pois trata-se de 

tráfico privilegiado.

Nessa senda, as partes concordam com o novo cálculo elaborado nesta 

oportunidade, pelo que requerem sua homologação, bem como se dão 

cientes deste.

Nessa toada, estando aquele em consonância com a legislação de 

regência e, ante a concordância das partes, HOMOLOGO o cálculo de 

pena jungido nesta oportunidade.

Outrossim, encaminhe-se fotocópia do referido cálculo ao Diretor da 

Cadeia Pública local e ao reeducando, valendo como atestado de pena a 

cumprir, nos termos dos artigos 12 e 13 da Resolução nº 113/2010 do 

Conselho Nacional de Justiça e art. 41, inciso XVI da Lei 7.210/1984.

Nesses termos, diante da progressão galgada, progrido o recuperando do 

regime fechado para o semiaberto.

Expeça-se o competente alvará de soltura, devendo ser colocado em 

liberdade salvo se por outro motivo não deva permanecer preso.

Por fim, designo o dia 21 de junho de 2018, às 13:20 para a realização da 

audiência admonitória, devendo ser o recuperando intimado desta no 

momento de sua soltura.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 81651 Nr: 3800-90.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA NICHELE, RUTHI PROBST NICHELE, 

LEONARDO GIOVANI NICHELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:SP - 258420, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:18032-A

 Código 81651

Vistos, etc.

 Certifique nos autos se os valores penhorados já foram levantados. Se 

negativa a certidão por razões diversas, cumpra-se o despacho de ref. 

71, devendo na ocasião observar a petição de ref. 82.

 Observe quando da elaboração de novo alvará se necessário o for o 

provimento 68/2018 do CNJ.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 29 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30294 Nr: 1474-70.2009.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENVINDA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Requerente, na 

pessoa de sua advogada, para que tenha ciência da redesignação da 

Audiência de Instrução e Julgamento, para a data: 20 de Junho de 2018, 

às 13:30h, conforme R. Despacho exarado na data: 29/05/2018, fl.: 143 

dos autos em epígrafe.

Luciano Lopes

Técnico Judicário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60542 Nr: 2323-37.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte denunciada, na 

pessoa de seu advogado, para que tenha ciência da redesignação da 

Audiência de Instrução e Julgamento para o dia: 13 de Junho de 2018, às 

13:30h, conforme R. Decisão de Ref.: 59.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 70082 Nr: 3049-40.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO GIULIANO FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA CATARINA LEMES DA LUZ, 

ROBERTO CARLOS LEMES DO AMARAL, BRASIL VEÍCULOS CIA. DE 

SEGUROS BB SEGURO AUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT, MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT, 

Thiago Augusto Gonçalves Bozelli - OAB:20.949 - OAB-MT

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes na exordial, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, proposta por FERNANDO GIULIANO 

FREIRE em face de SILVANA CATARINA LEMES DA LUZ e ROBERTO 

CARLOS LEMES DO AMARAL e denunciada BRASIL VEÍCULOS 

COMPANHIA DE SEGUROS, todos devidamente qualificados, para 

CONDENAR SOLIDARIAMENTE as partes requeridas e a denunciada nos 

limites contratados na apólice nos seguintes moldes:1)Indenização por 

danos materiais: no valor de R$ 3.955,00 (três mil novecentos e cinquenta 

e cinco reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento 

danoso e correção pelo INPC a partir do arbitramento, com o posterior 

desconto do valor do Seguro DPVAT recebido e, acrescidos de mora de 

01% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial (art. 406, CC; art. 

161, §1º, do CTN). 2)Indenização por lucros cessantes: no valor da 

diferença entre o salário mensal do autor com o valor do benefício 

previdenciário de auxílio-doença percebido entre 12/12/2013 à 

31/03/2015;A apuração exata do “quantum” devido será objeto de 

liquidação na fase oportuna.Diante da sucumbência mínima da parte 

autora, CONDENO também as partes requeridas ao pagamento das 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 
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o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo 

Civil.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Transitada em julgado, e satisfeitas as custas processuais, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias.Comodoro-MT, 29 de 

maio de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120689 Nr: 2357-02.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 120689.

Vistos, etc.

Deixo de analisar tal pleito de reconsideração tendo em vista que o 

ordenamento jurídico pátrio não contempla tal hipótese, pois caso 

contrário, a discussão poderia se estender ad eternum.

 Deste modo, cumpra-se na íntegra a decisão anterior.

 Cumpra-se.

 Comodoro/MT, 30 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 109886 Nr: 5259-59.2017.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 Nos termos da legislação vigente, em especial ao disposto no art. 343, 

§2º, procedo a intimação da parte requerente para, querendo, apresentar 

resposta à reconvenção apresentada pela parte requerida na contestação 

de ref. 30, dentro do prazo legal.

Felipe Michelin Fortes

Mat. 24418

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33307 Nr: 1493-42.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SULBORO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

QUÍMICOS LTDA, FABIO BARP, FILIPE BARP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPLANTE LTDA -ME, GLAUBER SILVEIRA 

DA SILVA, ADEMIR ROSTIROLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO MARCIO DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restrição judicial de numerários 

existentes em contas bancárias de titularidade do executado e, para tanto 

PROCEDO com a realização de consulta mediante sistema BACENJUD das 

contas correntes e aplicações financeiras porventura existentes da parte 

executada, até o valor da execução. Após, será procedida à juntada aos 

autos do detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores em anexo 

a esta decisão, o qual, em sendo positivo, DESDE JÁ converto em penhora 

sem necessidade de lavratura de termo. Empós, diligencie o (a) senhor (a) 

gestor judicial (a) para o fim de que a instituição financeira depositária, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para 

a conta judicial. Em caso de consulta e em sendo bloqueado valores 

irrisórios estes imediatamente serão desbloqueados. Intime-se o devedor 

do bloqueio de numerários efetuado nestes autos, nos termos e para os 

fins do art. 854, §§ 2° a 4°, CPC. Por fim, intime-se a parte exequente via 

DJE se, tendo restado negativo, a restrição judicial online, para apresentar 

outros bens passíveis de penhora no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 04 de maio de 2018.Antonio Carlos 

Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38358 Nr: 3056-37.2011.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Indefiro o pedido retro, tendo em vista que já houve a tentativa da citação 

no endereço apresentado, contudo, a mesma foi infrutífera, fl. 64.

Intime-se a parte autora, para dar o regular andamento do feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção com espeque no art. 485, III, CPC.

 Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado, após concluso.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 24 de maio de 2018.

Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33866 Nr: 2052-96.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO FELIPPI TOMÉ, INÊS ZANDONAI 

TOMÉ, ZELIR SALETE TOMÉ, INÊZ CORTINA TOMÉ, WILSON FILLIPI TOMÉ, 

ASSIS FILIPPI TOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Certifique-se se houve o pagamento da divida pelos executados, do 

mesmo modo se foi apresentado os embargos.

Se negativo, intime-se a parte exequente por meio de seu advogado 

constituído, mediante publicação no diário da justiça eletrônico, para 

indicar bens passiveis de penhora, no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo supra, permanecendo o exequente silente, certifique 

e intime-se a parte exequente pessoalmente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção com espeque no art. 485, III, CPC.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 24 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39331 Nr: 346-10.2012.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO VALTER RIBEIRO, ELIANA DE SOUZA 

GEANESINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRÍCIA BIBIANO DA SILVA, JACOMO 

YOSHIO SANGALE, FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, GLENIO 

MORETTO, MARIA CLAODETE PINOW, ROGÉRIO VILELA VICTOR DE 
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OLIVEIRA - OFICIAL REGISTRADOR, PARTE NÃO IDENTIFICADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 VISTOS ETC.,

Tendo em vista, que a União manifesta expresso interesse nesta lide, em 

consonância com o inciso I, do artigo 109, da Constituição Federal e forte 

na súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, declino a competência e 

determino a remessa do presente feito à Justiça Federal.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 23 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66492 Nr: 229-48.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE CLEMENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B, GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA - 

OAB:MT/11043-B, JULIANO MARQUES RIBEIRO - OAB:MT/8973-B

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de cumprimento de sentença proposta pelo Banco Bradesco s/a, 

em desfavor de Paulo Henrique Clemente da Silva.

Às fls. 139, foi determinado à autora para proceder com o regular 

impulsionamento dos autos, sob pena de extinção do processo.

Devidamente intimada a se manifestar nos autos, a parte autora deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação, fls. 141.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

 É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico.

Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ad eternum, 

foi determinado que o autor manifesta-se nos autos.

Pois bem, compulsando os autos verifico que, conforme consta na 

certidão de fls. 141, a parte autora manteve-se inerte.

Sendo assim, não há como o judiciário socorrer e substituir a parte inerte, 

sob pena de ferir de morte cânones o Processo Civil, como o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

P.R.I

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 23 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60716 Nr: 2506-08.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE NASCIMENTO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte exequente, mediante publicação no diário da justiça 

eletrônico/REMESSA dos autos para o fim, de manifestar-se quanto à fl.96, 

no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado, após concluso.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 22 de maio de 2018.

Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61481 Nr: 3305-51.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES GUERRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIN TERUKO TOKKO - 

OAB:11.647/MS, RICARDO AURY RODRIGUES LOPES - OAB:OAB/MS 

11846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 VISTOS, ETC.

Defiro o pedido de fl. 123 e determino a realização de avaliação do imóvel 

constrito.

Com o aporte do laudo de avaliação, intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifestarem.

Havendo impugnação, ou escoado o prazo sem manifestação, voltem-me 

os autos conclusos.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Comodoro/MT, 22 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118341 Nr: 1298-76.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA MACARINI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI 

- OAB:22584/O, NAYRA RINALDI BENTO - OAB:23.194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

A requerente Lucia Macarini da Silva ajuíza a presente Ação Ordinária em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das provas a 

serem produzidas.

Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à 

fase instrutória.

DEFIRO a prova oral, qual seja a testemunhal.

Na forma do art. 357, do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de testemunhas cujo 

depoimento se pretende obter, caso ainda não indicadas, a serem 

contabilizados, na hipótese de intimação por meio do Diário da Justiça 

Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da 

informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, da CNGCGJ/MT].

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas independentes de intimação, sob 

pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, § 1º, 

2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 20 de junho de 

2018, às 14h15min.

Expeça-se o necessário.
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Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 30 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 101337 Nr: 1563-15.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARNALVA DA SILVA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

A requerente Marnalva da Silva Camargo ajuíza a presente Ação Ordinária 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das provas a 

serem produzidas.

Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à 

fase instrutória.

DEFIRO a prova oral, qual seja a testemunhal.

Na forma do art. 357, do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de testemunhas cujo 

depoimento se pretende obter, caso ainda não indicadas, a serem 

contabilizados, na hipótese de intimação por meio do Diário da Justiça 

Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da 

informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, da CNGCGJ/MT].

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas independentes de intimação, sob 

pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, § 1º, 

2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 20 de junho de 

2018, às 14h30min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 30 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 111938 Nr: 6102-24.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR BERTOCHIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082/MT, ALUIRSON SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

A requerente Nair Bertochio ajuíza a presente Ação Ordinária em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das provas a 

serem produzidas.

Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à 

fase instrutória.

DEFIRO a prova oral, qual seja a testemunhal.

Na forma do art. 357, do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de testemunhas cujo 

depoimento se pretende obter, caso ainda não indicadas, a serem 

contabilizados, na hipótese de intimação por meio do Diário da Justiça 

Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da 

informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, da CNGCGJ/MT].

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas independentes de intimação, sob 

pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, § 1º, 

2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 20 de junho de 

2018, às 14h45min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 30 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 101283 Nr: 1533-77.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDINA PAES AERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16.339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

O requerente Bernardo Paes Aeres ajuíza a presente Ação Ordinária em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das provas a 

serem produzidas.

Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à 

fase instrutória.

DEFIRO a prova oral, qual seja a testemunhal.

Na forma do art. 357, do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de testemunhas cujo 

depoimento se pretende obter, caso ainda não indicadas, a serem 

contabilizados, na hipótese de intimação por meio do Diário da Justiça 

Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da 

informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, da CNGCGJ/MT].

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas independentes de intimação, sob 

pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, § 1º, 

2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 20 de junho de 

2018, às 15h00min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 30 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113335 Nr: 6677-32.2017.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL LEILICIANE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

A requerente Raquel Leiliciane de Souza ajuíza a presente Ação Ordinária 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das provas a 

serem produzidas.

Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à 

fase instrutória.

DEFIRO a prova oral, qual seja a testemunhal.

Na forma do art. 357, do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de testemunhas cujo 

depoimento se pretende obter, caso ainda não indicadas, a serem 

contabilizados, na hipótese de intimação por meio do Diário da Justiça 

Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da 

informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, da CNGCGJ/MT].

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas independentes de intimação, sob 

pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, § 1º, 

2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 20 de junho de 

2018, às 15h15min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 30 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118845 Nr: 1521-29.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA TERESA FERRARI LUCCHESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

A requerente Elvira Teresa Ferrari Lucchesi ajuíza a presente Ação 

Ordinária em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das provas a 

serem produzidas.

Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à 

fase instrutória.

DEFIRO a prova oral, qual seja a testemunhal.

Na forma do art. 357, do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de testemunhas cujo 

depoimento se pretende obter, caso ainda não indicadas, a serem 

contabilizados, na hipótese de intimação por meio do Diário da Justiça 

Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da 

informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, da CNGCGJ/MT].

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas independentes de intimação, sob 

pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, § 1º, 

2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 20 de junho de 

2018, às 15h30min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 30 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110262 Nr: 5397-26.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO ANTONIO ZEMBRANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:12482

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de executivo de pena de Enio Antônio Zembrani, que atualmente 

cumpre pena no regime semiaberto.

Às págs. 136/137 o recuperando formulou pedido de alteração da 

condição de comparecimento pessoal em juízo para justificar suas 

atividades para mensalmente comparecer e não mais semanalmente, por 

ser trabalhador rural e residir a 155 km da Comarca.

Juntou documentos comprovando o alegado, págs. 138/144.

 O Ministério Público manifestou-se favorável ao pleito, pág. 151.

Vieram os autos conclusos.

Considerando a situação excepcional do recuperando, que reside a 155 

km da Comarca, sendo evidentes os transtornos e gastos gerados com 

seu deslocamento semanalmente para comparecimento em juízo, ainda 

tendo em vista que não há no presente executivo de pena qualquer indício 

de que o recuperando tentou furtar-se do cumprimento de sua pena, 

DEFIRO o pedido de págs. 136/137, para alterar a condição fixada em 

audiência admonitória págs. 94/95, alínea “a”, fazendo constar a seguinte 

premissa: “Comparecer mensalmente no Juízo da execução penal desta 

Comarca para assinar o termo e justificar suas atividades”.

No mais permanece inalterada as demais condições fixadas e aceitas pelo 

recuperando.

Intime-se a defesa da presente decisão, bem como para manifestar-se 

quanto ao cálculo de pena expedido, pág. 169, no prazo de 10 dias, sob 

pena de concordância tácita.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 102453 Nr: 2046-45.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERACLIDES MARIA SCHUVARARTZHAUPT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

A requerente Eraclides Maria Schuvartzhaupt Teixeira ajuíza a presente 

Ação Ordinária em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das provas a 

serem produzidas.

Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 
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serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à 

fase instrutória.

DEFIRO a prova oral, qual seja a testemunhal.

Na forma do art. 357, do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de testemunhas cujo 

depoimento se pretende obter, caso ainda não indicadas, a serem 

contabilizados, na hipótese de intimação por meio do Diário da Justiça 

Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da 

informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, da CNGCGJ/MT].

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas independentes de intimação, sob 

pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, § 1º, 

2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 20 de junho de 

2018, às 15h45min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 30 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 102614 Nr: 2090-64.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

O requerente Nelson Rossi ajuíza a presente Ação Ordinária em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das provas a 

serem produzidas.

Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à 

fase instrutória.

DEFIRO a prova oral, qual seja a testemunhal.

Na forma do art. 357, do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de testemunhas cujo 

depoimento se pretende obter, caso ainda não indicadas, a serem 

contabilizados, na hipótese de intimação por meio do Diário da Justiça 

Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da 

informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, da CNGCGJ/MT].

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas independentes de intimação, sob 

pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, § 1º, 

2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 20 de junho de 

2018, às 16h00min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 30 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 84346 Nr: 463-59.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO CARDOSO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O feito estava concluso para prolação de sentença de mérito, todavia, a 

mídia digital da oitiva, realizada em 28/10/2016, encontra-se inaudível. 

Razão pela qual, visando evitar futura alegação de cerceamento de 

defesa, tenho por bem em designar nova audiência para oitiva das 

testemunhas.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 20 de junho de 

2018, às 16h15min.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas independentes de intimação, sob 

pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, § 1º, 

2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Intime-se.

Cumpre-se.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36073 Nr: 768-19.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA TEODORO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMETA CENTER CAR, DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SORAIA SEBBEN BRAZ 

COSTA - OAB:18339/MT, GILIANE VAZ RAIZER THOMAZI - 

OAB:5246/RO, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747/SP, PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA - OAB:8014

 Vistos, etc.

 Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, e seguintes do CPC.

 Após, considerando que houve o cumprimento voluntário da obrigação, 

intimem-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, 

impugne o valor depositado, e caso permaneça silente, será interpretado 

como satisfeita a obrigação [art. 526, §3º, CPC].

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 22 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 14210 Nr: 2062-53.2004.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARMELINA DE OLIVEIRA MACHADO, JAMES ROGERIO 

BAPTISTA, MARCOS DA SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B, MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o despacho de fl. 156, impulsiono o presente feito com 

finalidade de intimar o causídico Marcos da Silva Borges, representante da 

parte autora, para que habilite todos os herdeiros da parte 

autora/exequente, apresentando na ocasião instrumento de procuração 

de seu mandatário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
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 Cod. Proc.: 121971 Nr: 2937-32.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA 

ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR pleiteada na exordial para o fim de 

FIXAR em favor de NAIANY CAROLINE CAMPOS DOS REIS e MARIA 

JULLYA CAMPOS DOS REIS neste ato representadas por sua genitora 

NATALIA DOS SANTOS CAMPOS a título de pensão alimentícia o valor de 

30 % (trinta por cento) do salário mínimo nacional mais 50% (cinquenta por 

cento) das despesas extras.Designo o dia 16 de julho de 2018, às 

09h:00min, para realização de audiência de conciliação. Notifique-se o 

CEJUSCC deste juízo a data para qual foi designada a audiência. Advirto a 

serventia que os honorários do defensor dativo serão fixados ao final por 

este magistrado, não havendo que se falar em expedição por ora de 

certidão em favor do causídico. Juntado aos autos o termo de audiência 

voltem-me conclusos para deliberação.Notifique-se o Ministério 

Público.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 30 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69506 Nr: 2652-78.2014.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CZG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NZW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Priscila Vanessa 

Wingenbach da Silva - OAB:16466/O

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte exequente, mediante publicação no diário da justiça 

eletrônico/REMESSA dos autos para o fim, de manifestar-se quanto à fl.42, 

no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado, após concluso.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 30 de maio de 2018.

Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior,

Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 93758 Nr: 3742-53.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON JULIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 Código nº. 93758

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Hamilton Júlio da Silva

VISTOS, ETC.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de Hamilton 

Júlio da Silva, dando-o como incurso nas disposições do artigo art. 311, 

caput, da lei 9.503/1997.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95.

É síntese do necessário.

Fundamento e decido.

De proêmio, insta salientar, a presença das condições genéricas da ação 

(legitimidade ad causam, possibilidade jurídica do pedido/tipicidade 

aparente, interesse de agir/punibilidade concreta e justa causa – art. 395 

c/c art. 18 do Código de Processo Penal).

Da mesma forma, estão presentes os pressupostos processuais de 

existência e validade (acusação regular, citação válida, capacidade 

específica subjetiva e objetiva do juiz, capacidade das partes, 

originalidade da causa, ampla defesa e intervenção ministerial), razão pela 

qual passo a analisar o mérito da acusação, da seguinte forma.

A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada no termo 

circunstanciado às fls. 15/17, bem como pelos demais documentos 

colacionados aos autos.

Nestes termos, não se discute nos autos a comprovação da materialidade 

do crime tipificado no art. 311, do CTB, consistente na condução de 

veículo automotor em alta velocidade, imputado ao acusado na denúncia.

No que tange a autoria, de igual modo, não restam dúvidas em atribuí-la ao 

acusado, diante das provas produzidas durante a instrução processual, 

as quais informam que o acusado no dia dos fatos conduziu a camionete 

Toyota Hilux, placa OAP-2231, em velocidade incompatível com a 

segurança em local, bem como realizando manobras proibidas, onde havia 

movimentação de pessoas, gerando perigo de dano.

As testemunhas inquiridas em sede judicial – (CD-ROM encartado aos 

autos)– foram categóricas em seus depoimentos, apontando o acusado 

como sendo o autor do delito em comento, corroborando os fatos 

descritos na exordial acusatória, narrando que aquele efetuou conversão 

proibida, em alta velocidade sendo que, inclusive, teria ‘cantado pneu’.

Ainda, em que pese a alegação da defesa de ausência de concentração 

de pessoas, há que se ressaltar que o delito foi cometido perto de um bar, 

e de um hotel, locais que, por si só, resultam na circulação de pessoas.

É de se ver as claras, portanto, a certeza do cometimento do crime pelo 

acusado, a possibilitar condenação, posto que o mesmo conduziu veículo 

automotor em alta velocidade em local onde havia circulação de pessoas, 

gerando, assim, perigo de dano.

Portanto, uma vez comprovada à materialidade e autoria de Hamilton Júlio 

da Silva na prática do crime tipificado no art. 311, da Lei nº. 9.503, de 23 

de setembro de 1997 (CTB), merece acolhimento o pleito condenatório 

formulado pelo órgão ministerial, máxime considerando a inexistência de 

causas excludentes da ilicitude ou culpabilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado manifesta na DENÚNCIA, 

para CONDENAR O RÉU Hamilton Júlio da Silva, já qualificado nos autos, 

às penas do artigo 311, caput, da lei 9.503/1997.

PASSO A DOSAR A PENA

O crime previsto no artigo 311 da lei 9.503/1997, prevê como pena 

detenção de 06 (seis) meses a 01 (um) ano ou multa.

Em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena, bem 

como ao disposto no art. 59 do Código Penal, observo que in casu:

a) A culpabilidade do réu em nada extrapola a elementar do tipo;

b) Antecedentes imaculados;

c) Conduta social, não há elementos que apontem positiva ou 

negativamente quanto a este quesito;

d) Personalidade é do homem médio;

e) Os motivos do crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal 

infringido e o comportamento da vítima em nada contribuiu para ocorrência 

do delito;

f) As consequências do crime não são graves.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A 

PENA BASE no patamar de 06 (seis) meses de detenção.

Não existem agravantes ou atenuantes, bem como ausentes causas de 

aumento e/ou de diminuição de pena, razão pela qual, TORNO DEFINITIVA 

A PENA de 06 (seis) meses de detenção.

O regime de cumprimento da pena devera ser o ABERTO, em atenção ao 

disposto no art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Diante do quantum de pena aplicado, bem como das circunstâncias 

judiciais favoráveis, é cabível a substituição de pena inserta no artigo 44, 

do Código Penal, pelo que resta prejudicado a suspensão condicional da 

pena, do artigo 77, do mesmo diploma.

Portanto, substituo a pena privativa de liberdade acima aplicada, por uma 

restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 02 

(dois) salários mínimos.

Consigno, outrossim, que havendo o descumprimento injustificado da pena 

restritiva de direito acima aplicada, ensejará em sua revogação e o 
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conseguinte cumprimento da pena privativa de liberdade pelo acusado, 

nos termos do parágrafo 4º, do artigo 44, do CP.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Após o trânsito em julgado, determino a suspensão dos direitos políticos 

do condenado Hamilton Júlio da Silva, enquanto durar os efeitos da 

condenação, que significa o cumprimento integral, inclusive de eventuais 

penas acessórias, que não se confundem com a perda dos direitos 

políticos (CF, art. 15, inc. III).

Expeçam-se os ofícios aos órgãos de registros na forma de costume, 

inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (art. 15, III, da 

Constituição Federal).

Após, certificado o trânsito em julgado, expeça-se Guia de Execução 

Penal definitiva, encaminhando-a, à Vara de Execuções Penais deste 

Juízo.

Condeno sentenciado no pagamento das custas processuais.

Transitada em julgado, lance-se o nome no rol dos culpados.

Às providências.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 29 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 92883 Nr: 2760-16.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CAIXETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Suscitado conflito negativo de competência, o Tribunal Regional Federal 

declarou a competência deste juízo para processar e julgar a demanda, 

tendo em vista a opção da requerente pela propositura da ação no foro de 

seu domicílio, o qual não é “sede de vara federal” (sic), possuindo, assim, 

competência delegada – Ref.16.

Assim, intime-se a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial com a finalidade de juntar aos autos procuração, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 104, 320 e 321 do 

Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 12 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 30800 Nr: 2848-35.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

LTDA, WILLIAN HABIB NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM, IRMÃOS 

NAOUM & CIA LTDA, USINA SANTA HELENA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A, 

MOUNIR NAOUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, AUGUSTO CÉSAR ROCHA VENTURA - 

OAB:12539/GO, HELLEN STECKELBERG - OAB:31.009/GO, Julio Tardin 

- OAB:4479/MT, PRISCILA ROSA VIEIRA RORIZ - OAB:34.171/GO, 

REINALDO DE TOLEDO MALULI - OAB:8534-A, SAMUEL MARTINS 

GONÇALVES - OAB:17385/GO

 Vistos, etc.

De início, afasto o alegado excesso de penhora alegado às fls. 281/287, 

tendo em vista que foi certificado pelo oficial de justiça à fl. 289-verso que 

somente foram penhorados dois imóveis, vez que suficientes para o 

pagamento da dívida.

Menciono ainda que referidos imóveis foram avaliados às fls. 290 pelo 

valor de R$ 43.926.574,50 (quarenta e três milhões, novecentos e vinte e 

seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), 

enquanto o valor atualizado da dívida encontra-se no montante de R$ 

68.531.322,93 (sessenta e oito milhões, quinhentos e trinta e um mil, 

trezentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos) (fl. 267).

Assim, não há que se falar em excesso de penhora, quando na realidade 

o valor dos bens penhorados são inferiores ao valor do débito.

Por fim, em 22/02/2018 a Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça, decidiu pela afetação dos Recursos Especiais nº. 1.6952.61/SP, 

nº. 1.169.4316/SP e nº. 1712484/SP, relativo ao Tema 987/STJ, 

consistente na discussão acerca do seguinte assunto: ”Possibilidade da 

prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, 

em sede de execução fiscal.”

Deste modo, em razão da penhora realizada sobre bem de propriedade da 

empresa em recuperação judicial, SUSPENDO o regular andamento do feito 

até o julgamento definitivo do recurso especial paradigmático, quando 

então cessada a suspensão a Serventia deverá providenciar a imediata 

remessa dos autos à conclusão, sem prejuízo de eventual provocação 

das partes nesse sentido.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 29 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 23625 Nr: 2534-60.2007.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO RUIZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro J. Jovê - OAB:4247 

- MT, LUIS GUILHERME LEAL CURVO - OAB:4.948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:6288-A

 Vistos etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora, via carta de intimação pelo 

correio, para no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos 

autos, juntando comprovante do pagamento da diligência do oficial de 

justiça, sob pena de extinção.

Decorrido prazo, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 24 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12536 Nr: 1427-20.2003.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RUIZ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS GUILHERME LEAL 

CURVO - OAB:4.948

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

NCPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Condeno 

o exequente ao pagamento de eventuais custas remanescentes.Sem 

honorários ante a ausência de triangularização processual.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as 

devidas baixas e anotações.Intime-se. Publique-se.Cumpra-se, expedindo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 688 de 962



o necessário.Às providências. Jaciara/MT, 25 de maio de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 17857 Nr: 2485-87.2005.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEIDE LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDENICIO MARIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ANTÔNIO 

GONÇALVES PEREIRA - OAB:12.267-B, MARLI BATISTA RODRIGUES - 

OAB:4742/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos da decisão de fl. 45, determino a intimação da inventariante 

para que se manifeste nos autos acerca da resolução da ação trabalhista 

informada na inicial, devendo trazer aos autos os dados da referida ação, 

tais como numeração, vara em que tramita, bem como sentença, caso já 

tenha sido proferida, tudo no prazo de 15 dias.

Caso decorra o prazo se manifestação, desde já determino a intimação 

pessoal da inventariante para que cumpra o disposto no parágrafo 

anterior, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 29 de maio de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12895 Nr: 1747-70.2003.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RUIZ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS GUILHERME LEAL 

CURVO - OAB:4.948

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

NCPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Condeno 

o exequente ao pagamento de eventuais custas remanescentes.Sem 

honorários ante a ausência de triangularização processual.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as 

devidas baixas e anotações.Intime-se. Publique-se.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Às providências. Jaciara/MT, 25 de maio de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 23648 Nr: 2567-50.2007.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASSNUF RODRIGUES & CIA Ltda (POSTO PLANALTO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDA MARTINS ROSA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 33.976,15 

(trinta e três mil novecentos e setenta e seis reais e quinze centavos) nas 

contas da parte executada, seu cônjuge e firma individual deste: ILDA 

MARTINS ROSA SANTANA, CPF n.º 057.477.518-83; ARIVALDO MOTA 

DE SANTANA, CPF n.º 053.748.938-07; e ARIVALDO MOTA DE SANTANA 

TRANSPORTES-ME, CNPJ n.º 02.611.649/0001-74.Os autos permanecerão 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central.Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente 

que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente 

absorvido pelo pagamento das custas da execução.De outra banda, não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa determino a penhora do veículo indicado à fl. 102, 

expedindo-se Carta Precatória para que proceda o Sr. Meirinho à penhora 

e a avaliação in loco, no endereço informado à fl. 103.Nomeio desde já a 

executada como depositária fiel.Após, intime-se a parte devedora para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o 

art. 525, § 11, bem como, seu cônjuge, conforme o art. 674, ambos do 

CPC, sendo que, em caso de inércia, prosseguir-se-á com os demais atos 

expropriatórios. Restando infrutífera a penhora, intime-se o exequente 

para requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento do feito até o decurso do prazo prescricional, qual seja, 02 

(dois) anos, de acordo com o artigo 61 da Lei n.º 7.357/85 e Súmula 150 

do STF.Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências. Jaciara/MT, 10 de maio de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1470 Nr: 1066-13.1997.811.0010

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por JOÃO BORGES 

FILHO em face de ADEMAR FIGUEIREDO VENTURA.

Com a inicial veio o documento de fl.06.

Inicialmente a liminar foi indeferida, ocasião em que designou-se audiência 

de justificação (fl.07).

Realizada audiência de justificação às fls. 10/13.

Em nova análise, foi deferido o pedido busca e apreensão do bem descrito 

na inicial, fls. 15/16.

Contestação às fls.22/24.

Impugnação à contestação às fls. 33/35.

O autor foi intimado tanto por meio de seu patrono, quanto pessoalmente, 

para fins de recolhimento das custas processuais, entretanto quedou-se 

inerte (fl.45).

Assim, determinou-se o arquivamento provisório até o pagamento das 

custas (fl. 51).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Como se vê às fls. 51/52, o feito encontra-se arquivado provisoriamente 

há quase 12 anos, sem qualquer manifestação da parte autora, 

verificando-se nitidamente, portanto, o abandono da causa.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Revogo a liminar concedida às fls. 15/16.

Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, conforme pleiteado em 

sua inicial.

Deixo de condenar o autor ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários sucumbenciais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 29 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 6313 Nr: 361-10.2000.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANETE FERREIRA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR MELLO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 
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OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Pacheco Leal - 

OAB:3714/MT

 S E N T E N Ç A

Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE AÇÃO CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS 

proposta por VANETE FERREIRA FRANÇA MARTINS em face de PAULO 

CESAR MELLO MARTINS, todos devidamente qualificados nos autos.

Recebida a inicial, foi deferido o pedido liminar de arrolamento dos bens 

descritos na inicial(fls.20/21).

À fl. 43, foi certificado o julgamento da ação de separação judicial litigiosa 

nº. 200/2000, que figurava com requerente o Sr. Paulo Cesar Mello da 

Silva, e requerida a Sra. Vanete Ferreira de França.

Com vista dos autos, o Ministério Público opinou pelo arquivamento do 

feito, tendo em vista o julgamento da ação principal (fl.46).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos, verifico que a presente ação cautelar perdeu todo e 

qualquer resultado prático, tendo em vista que os autos principais já foram 

sentenciados (nº. 200/00), ocasião em que homologou-se o acordo 

celebrado entre as partes naqueles autos, devendo o processo ser 

extinto, sem julgamento de mérito.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores delongas, 

julgo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do 

Novo Código de Processo Civil, e ainda, após o trânsito em julgado, 

determino arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Deixo de condenar a requerente ao pagamento das custas processuais, 

ante a ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.

Condeno o requerente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os 

quais fixo em R$500,00.

Publique-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 29 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55542 Nr: 74-56.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE ÁGUA MINERAL SANTA CLARA 

LTDA ME, CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA, ANISADETT PINHEIRO DA 

SILVA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:MT 3.610

 Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para corrigir o erro material 

constante do “decisum” de fl. 175 e fazer constar o seguinte:“Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos 

do artigo 85, § 8º do CPC.”No mais, persiste a decisão de fl. 175 tal como 

f o i  l a n ç a d a . P u b l i q u e - s e .  I n t i m e m - s e .  C u m p r a - s e . À s 

providências.Jaciara/MT, 29 de maio de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3808 Nr: 11-61.1996.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÙ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLY MARIA STROHSCHEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

NCPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, ante a 

ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.Sem honorários.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se com as devidas baixas e anotações.Intime-se. 

Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 29 de maio de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 18615 Nr: 69-15.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADIR ANTONIO RIBEIRO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO GONDIM DOS 

SANTOS - OAB:11905-A, VALTER EVANGELISTA DE JESUS - 

OAB:17513/O

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução fiscal movida pela UNIÃO em desfavor de JADIR 

ANTONIO RIBEIRO & CIA LTDA.

Às fls. 128/131, o executado Jadir Antonio Ribeiro apresentou incidente de 

falsidade documental, alegando que nunca integrou o quadro societário da 

empresa executada “JADIR ANTÔNIO RIBEIRO & CIA LTDA”, C.N.P.J. 

04.128.109/0001-60, sendo indiscutível que referida sociedade 

empresarial foi constituída mediante fraude documental praticada por 

terceiros, que utilizaram seus documentos pessoais.

Esclarece que foi vítima do crime de roubo no ano 2000, oportunidade em 

que seus documentos foram levados pelos meliantes.

Forte em tais argumentos pede sua exclusão do polo passivo da 

execução.

Com vista dos autos, a União pleiteia o indeferimento do pedido, ante a 

inadequação da via eleita, alegando que tratando-se de feito executivo, a 

matéria deveria ter sido arguida em sede de embargos do devedor (fls. 

162/163).

É o necessário.

Decido.

Razão assiste à Fazenda Pública.

É que de fato, não é possível a utilização da via incidental na seara da 

execução, tendo em vista a necessidade de dilação probatória, o que não 

se coadunaria com esta via.

 Nesse sentido, é o entendimento do E. TJMT, vejamos:

 APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE FALSIDADE – ASSINATURA – 

EXECUÇÃO - MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS DE DEVEDOR - 

CONDENAÇÃO NAS PENAS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - AFASTAMENTO – 

NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A arguição da falsidade do título que embasa a execução, uma vez que 

questionada a assinatura do documento, cujo reconhecimento depende da 

produção e do exame de prova, inclusive pericial, deve ser formulada 

através de embargos ao devedor e não via incidente de falsidade. Deve 

ser afastada a litigância de má-fé se não ficar, efetivamente, comprovado 

nos autos que a parte agiu de forma desleal no processo e que gerou 

prejuízos a outra parte, sendo certo que o simples manejo de incidente que 

restou inacolhido não leva a essa conclusão. Entendimento consolidado no 

STJ. Se o executado não se utilizou de meios ardis e artificiosos no ensejo 

de opor-se maliciosamente à execução, não ficou comprovado, por ora, a 

existência de ato atentatório à dignidade da justiça.” (Ap 129746/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017)

Assim, indefiro o pedido de fls. 128/131, ante a evidente inadequação da 

via eleita pelo executado.

Intime-se o exequente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Jaciara/MT, 25 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55177 Nr: 3583-29.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A, NEANDER COELHO, 

WILLIAN HABIB NAOUM, DJALMA TEIXEIRA DE LIMA FILHO, CLAUDIA 

NAOUM CASTRO, NEMÉSIO CAVALCANTE JUNIOR, GEORGES HABIB 

NAOUM, MOUNIR NAOUM, EDISON LUIZ MENEZES COUTO, MIGUEL 

LOWNDES DALE, SIBYLLA NAOUM MENEZES, GEORGE MOUSSA 

GEORGE, PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, ALEXANDRA MARTINS DA SILVA - 

OAB:18.088, REINALDO DE TOLEDO MALULI - OAB:8534-A

 Vistos.

Tendo em vista que ausência de manifestação do exequente, e 

considerando que na CDA atualizada (fl.74), não mais consta o nome do 

executado Djalma Teixeira de Lima Filho, defiro o pedido de fls. 60/61, e 

determino sua exclusão do polo passivo da presente demanda.

Por fim, verifico que foi determinada a intimação da exequente para que 

promovesse a citação do espólio, sucessores ou herdeiros do réu, no 

prazo de 02 (dois) meses, providenciando a qualificação e endereço dos 

executados, este não se manifestou, embora decorridos mais de 07 

meses de sua intimação (fl.79).

 Desta feita, ante a inércia do exequente, suspendo o curso da execução 

fiscal por 01 (um) ano, com fundamento no art. 40, da LEF, já que não 

foram localizados bens passíveis de penhora.

Transcorrido o prazo de suspensão do processo, nos termos do §2º do 

artigo 40 da LEF, determino a remessa dos autos ao arquivo provisório, 

devendo ser excluído o processo do relatório estatístico mensal, sem 

baixa na distribuição.

Os autos deverão permanecer no arquivo até o prazo da prescrição 

intercorrente, qual seja, após o transcurso do prazo quinquenal, a contar 

da data do arquivamento provisório dos autos, sem manifestação do 

credor.

Intime-se a exequente, oportunizando-lhe vistas dos autos, como 

determina o §1º do art. 40 da LEF.

 Às providências.

Às providências.

 Jaciara - MT, 29 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 19794 Nr: 1306-84.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARROZEIRA DO VALE LTDA, FRANCISCO 

JOSÉ TICIANEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A - MT, JOAQUIM FÁBIO MIELLI CAMARGO - 

OAB:2680/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, intime-se a parte exequente para trazer aos autos cálculo 

atualizado do débito no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos para análise 

do petitório de fl. 86.

Às providências.

 Jaciara/MT, 25 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 10900 Nr: 1438-83.2002.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLISON BRAGA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c.c art. 925, ambos do 

NCPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Condeno 

o exequente ao pagamento de eventuais custas remanescentes, sendo 

que a exigibilidade ficará suspensa, conforme art. 85, § 2º c/c art. 98, §§ 

2º e 3º do Código de Processo Civil.Sem honorários ante a ausência de 

triangularização processual.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se com as devidas baixas e 

anotações.Intime-se. Publique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Jaciara - MT, 29 de maio de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58151 Nr: 2187-80.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI DIAS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57601 Nr: 1808-42.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 
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OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56698 Nr: 1060-10.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BENILDE BRAGA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56617 Nr: 989-08.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER SCHWERINER NEUBECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55979 Nr: 441-80.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE GAIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 
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qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55978 Nr: 440-95.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA GONÇALVES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4929 Nr: 545-97.1999.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido da exequente pela realização de buscas de bens 

passíveis de penhora em nome do executado por meio do sistema 

INFOJUD.

Tendo a exequente comprovado o esgotamento de todos os meios 

possíveis de localização de bens da parte executada, verifico que o pleito 

merece deferimento.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA PELO BANCO, 

EM FASE DE EXECUÇÃO. SOLICITAÇÃO DE REMESSA DE OFÍCIO À 

RECEITA FEDERAL, NA TENTATIVA DE CONSULTA À DECLARAÇÃO DE 

IMPOSTO DE RENDA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE CARÁTER 

EXCEPCIONAL, QUANDO JÁ EXAURIDAS OUTRAS TENTATIVAS, 

RELATIVIZANDO A REGRA DO SIGILO FISCAL, CONFORME 

JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJRS E DO STJ. CASO CONCRETO 

ONDE O CREDOR COMPROVA O ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS 

POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS, AUTORIZANDO A CONSULTA 

DAS INFORMAÇÕES NO BANCO DE DADOS DA RECEITA PELO JUÍZO 

SINGULAR, QUE DEVE, PREFERENCIALMENTE, REALIZÁ-LAS PELO 

SISTEMA INFOJUD. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70058647660, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 27/05/2014)”.

Com efeito, junto aos autos cópias das declarações de imposto de renda 

do executado.

Sendo assim, os autos permanecerão no Gabinete até que se efetue a 

pesquisa das declarações do executado via INFOJUD.

Havendo juntada de informações, processe-se em segredo de justiça.

Após, intime-se a exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de suspensão/arquivamento do feito.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 21 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48401 Nr: 43-07.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ HENRIQUE SCHNEIDER DI LORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente à fl. 91, 

solicitando o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte executada, 

tendo em vista que ainda não adimpliu o crédito que se encontra em 

execução.

Deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual ordem de 

preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 208.863,26 (duzentos e 

oito mil oitocentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos) nas 

contas da parte executada: ANDRÉ HENRIQUE SCHNEIDER DI LORETO.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos (art. 915 do CPC).

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Ainda, não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter 

havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, 

indique a parte exequente outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

feito.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 31530 Nr: 3240-72.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR DE SOUZA PEREIRA-ME, CÉSAR DE 

SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 Processo nº. 3240-72.2009.811.0010

Código 31530

Requerente: Cesar de Souza Pereira-ME

Requerido: Banco do Brasil S.A.

VISTOS ETC,

Intime-se o banco exequente na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos para, querendo, no prazo legal, responder à 

impugnação do executado de fls. 601/605.

Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 23 de maio de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 24445 Nr: 656-66.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA GEAN MENDES DE SOUZA LEITÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR MORENO 

PESSOA. - OAB:3.920-MT

 Ante o exposto, INDEFIRO a pretensão almejada pelo executado de fls. 

239/242 e, de outro lado, DEFIRO os pedidos formulados pela exequente 

de fls. 243/244.Expeça-se a guia requisitando o pagamento do crédito por 

meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), observado o limite de até 60 

(sessenta) salários mínimos, conforme postulado pela exequente.Após, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, até 

a informação do COREJ quanto ao pagamento do crédito 

exequendo.Disponibilizados os créditos, intime-se a parte exequente por 

meio de sua advogada para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar a conta e 

banco para o depósito judicial.Empós, expeça-se o competente Alvará 

J u d i c i a l  p a r a  l e v a n t a m e n t o  d o s  v a l o r e s . F e i t o  i s s o , 

conclusos.Cumpra-se.Jaciara/MT, 23 de maio de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 13294 Nr: 2165-08.2003.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO 

BRASIL - CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELIM GABRIEL BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAÚJO RAMOS - 

OAB:4701/MT, LUANA PIRES DA SILVA - OAB:1223, LUIZ ALFEU 

MOOJEN RAMOS - OAB:5291, Marilaine Pinheiro de Mello - 

OAB:8146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, LANNING PIRES AMARAL - OAB:3.756-E, Silvana 

Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, faço expdir intimação do advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, parta cumprimento do Mandado de 

Intimação. Regulamentada pelo Provimento 07/2017 datado de 13 de jumho 

de 2017, em cumprimento ao Provimento nº. 56/2007, impulsiono os 

presentes autos. Devendo comprovar nos autos o depósito. É o que 

cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53144 Nr: 1701-32.2013.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAP, DAP, DAP, MDCAP, JRN, MAP, MLAP, RVP, CAP, 

RADO, JBDC, OBDC, KRDS, ADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado dos Requerentes via DJE, para, no prazo de 10(dez) dias, 

manifestar-se acerca das devoluções de Cartas Precatórias de Citações 

dos Herdeiros acostadas às fls. 57/85. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 29077 Nr: 1916-47.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALVES COTRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

- OAB:1553487

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação dos 

advogados da parte Requerente via DJE, para, no prazo lagal, 

manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2ª Instância. É o que 

cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 11264 Nr: 181-86.2003.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINA BRAGA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, MARIA AUGUSTA PERES MIRANDA - 

OAB:164.570/SP, REINALDO CARAM - OAB:90575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:3650

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, faço expedir intimação do advogado da parte 

Autora via DJE, para, no prazo legal, manifestar-se acerca da informação 

acostada aos autos à fl.277, e requerer o que de direito. É o que 

cumpre-me certificar.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001195-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI RIBEIRO LOUBACK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001195-63.2018.8.11.0010. AUTOR: IRANI 

RIBEIRO LOUBACK RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS ETC, Irani Ribeiro Louback ajuíza a presente Ação de 

Restabeecimento de Auxilio Doença c/c Aposentadoria por Invalidez em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, almejando, liminarmente, 

tutela de urgência para que o demandado conceda o benefício de auxílio 

doença até o deslinde do feito. Para tanto, alega que é segurada 

facultativa da Previdência Social devidamente inscrita sob 

n.°1.233.641.512.9 (NIT) e se encontra impossibilitada para o trabalho em 

decorrência do seu estado de saúde, uma vez que foi diagnosticada com 

diversas moléstias. Narra que gozou do benefício de auxílio-doença até 

31.03.2018, o qual foi “cessado”, por entender que a requerente estava 

apta a retornar ao trabalho. Requer os benefícios da justiça gratuita. Com 

a inicial vieram documentos. É o relato necessário. Decido. 1. Da 

gratuidade das custas judiciais. O pedido de justiça gratuita comporta 

deferimento. O NCPC em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõem que, 

verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode 

ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso 

de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes 

de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o 

art. 4º da Lei nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas 

a declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício 

do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). DEFIRO, pois, a 

gratuidade da justiça. 2. Da tutela provisória de urgência. O pedido de 

tutela urgência em caráter liminar está amparado no Novo Código de 

Processo Civil em sem art. 300 e parágrafos seguintes. Tratando-se, 

porém, de pedido que visa antecipar um dos efeitos da tutela final 

pretendida pela parte, qual seja, a constituição de pagamento de benefício 

assistencial em favor da parte requerente, o caso é de análise dos 

requisitos próprios à concessão da tutela de urgência almejada. Do 

disposto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, em particular no 

seu § 3º, verifica-se que é requisito imprescindível para à concessão da 

medida de urgência à ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão que concederá a tutela. “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No 

caso dos autos, por se tratar de verba com caráter alimentar, qualquer 

adiantamento implicará em patente perigo de irreversibilidade a parte 

contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 300, § 3º do Novo Código 

de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela de urgência na forma 

pretendida. Portanto, inexistentes os requisitos legais do art. 300 do Novo 

Código de Processo Civil para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO 

o pedido de urgência da tutela. Antes de determinar a citação da autarquia 

federal requerida, em atenção à Recomendação Conjunta do Conselho 

Nacional de Justiça-CNJ, datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular 

n. 14/2016-DAP, DETERMINO: i) A intimação da autarquia requerida para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos cópia do processo 

administrativo promovido pela parte autora, incluindo eventuais perícias 

administrativas e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados 

às perícias realizadas; ii) A realização de perícia médica, nomeando, para 

tanto, a médica perita Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, 

com endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, 

Cuiabá/MT, CEP: 78005-730,, que deverá cumprir o encargo independente 

de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC); Designo o dia 

11 de julho de 2018, às 14h30min para realização da perícia. iii) A parte 

requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames. iv) Cientifique ainda a senhora perita que 

caso aceite o encargo fica desde já arbitrado para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), o 

que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração 

dos honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico 

perito na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por 

parte dos nomeados, bem como levando-se em consideração a distância 

do local para realização dos trabalhos. v) Faculto desde já às partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, arguir impedimento ou suspeição do perito, indicar 

assistentes técnicos e apresentar quesitos, nos termos do artigo 465 § 1º 

inciso II e III do Código de Processo Civil. vi) Nas hipóteses de pedido de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito 

fazer constar no laudo os dados gerais do processo (número do 

processo e vara); dados completos do periciando (nome completo, estado 

civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade e formação 

técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, nome 

completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); histórico 

laboral do periciando. vii) Atente-se o perito que, por se tratar de pedido 

de majoração de benefício, o laudo pericial deverá contar informações 

acerca da necessidade de acompanhamento permanente de terceiro pelo 

beneficiário. viii) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder a presente demanda, fazendo-se acompanhar do mandado os 

laudos periciais, possibilitando, desta forma, a apresentação de proposta 

de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou sem a 

contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte requerente para, 

querendo, no prazo legal, impugnar. Após, certifique-se o necessário, 

vindo os autos conclusos para ulterior deliberação, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do Novo Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Jaciara-MT, 30 de maio de 2018. Valter Fabricio Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001196-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES FLAVIO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001196-48.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

AYMORE REQUERIDO: EURIPEDES FLAVIO RODRIGUES VISTOS ETC, 

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A ajuíza a presente 

“Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de Eurípedes Flavio 

Rodrigues, almejando a concessão da liminar de busca e apreensão do 
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seguinte bem: “marca VW – VOLKSWAGEN modelo GOL CITY 1.0 MI 8V 2, 

ano fabricação 2004, chassi 9BWCA05X65T052213, placa AME7516, cor 

BRANCA e renavam nº 000839808224”, objeto de contrato de alienação 

fiduciária, acostado aos autos. Asseverou que o réu tornou-se 

inadimplente com as obrigações assumidas em contrato, o que ocasionou 

o vencimento total da dívida, tendo sido constituído em mora por meio de 

protesto, após tentativa de notificação extrajudicial infrutífera, nos termos 

do artigo 2º, § 2º do Decreto lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014, 

razão pela qual é de rigor o deferimento da liminar de busca e apreensão 

almejada. Com a inicial vieram documentos. É o relato do necessário. 

Decido. A liminar de busca e apreensão deve ser deferida, porquanto 

comprovados os pressupostos legais necessários para tanto, nos termos 

do disposto no Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei nº. 

10.931/2004 e Lei nº 13.043/2014, especialmente diante da comprovação 

da constituição da mora do requerido. É certo que de acordo com o artigo 

3º, § 2º do Decreto Lei 911/69, alterado pela Lei n° 10931/2004, o devedor 

pode, no prazo de 05 (cinco) dias após executada a liminar de busca e 

apreensão, pagar a “integralidade da dívida pendente”. Neste sentido é o 

entendimento do STJ: “DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA 

PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA E PROSSEGUIMENTO DO 

CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO 

TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS).DECISÃO 

MANTIDA.1. A atual redação do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 não 

faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão 

de bem alienado fiduciariamente. 2. Somente se o devedor fiduciante 

pagar a integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas, vincendas 

e encargos, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, 

ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 

1398434/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 11/02/2014). Certo é que lei especial 

nova geralmente traz normas a par das já existentes; normas diferentes, 

novas, mais específicas do que as anteriores e que, como o Código de 

Defesa do Consumidor não regula contratos específicos e em casos de 

incompatibilidade, há clara prevalência da lei especial nova. Nesse passo, 

transcrevo o voto proferido no REsp 1.287.402/PR/STJ, pelo Relator do 

acórdão o Excelentíssimo Ministro Antonio Carlos Ferrreira, verbis: “A 

hipótese legal, para mim, é muito clara. O devedor pode, nos 5 (cinco) dias 

previstos em lei, pagar a integralidade da dívida pendente. "O devedor 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus". Nesse passo, cumpre consignar 

que, evidentemente, naquilo que compatível, aplicam-se à relação 

contratual envolvendo alienação fiduciária de bem móvel, integralmente, as 

disposições previstas no Código Civil e, nas relações de consumo, o 

Código de Defesa do Consumidor. Por todo o exposto, e levando-se em 

conta as razões expendidas na petição inicial, os documentos que a 

acompanham, bem como a constituição em mora do requerido, DEFIRO A 

LIMINAR de busca e apreensão do veículo “marca VW – VOLKSWAGEN 

modelo GOL CITY 1.0 MI 8V 2, ano fabricação 2004, chassi 

9BWCA05X65T052213, placa AME7516, cor BRANCA e renavam nº 

000839808224”, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, com as 

alterações da Lei 13.043/2014. Executada a liminar, cite-se o requerido 

para, querendo: a) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da apreensão, 

ter o bem restituído, livre de ônus, desde que pague a integralidade do 

débito, correspondente às parcelas vencidas e vincendas, com 

acréscimos decorrentes da mora, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, nos termos do §2º do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

com a nova redação dada pela Lei 10.931/2004, acrescidas das custas 

processuais, que deverá ser calculada com base no valor depositado e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor depositado; b) no 

prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da purgação da mora, 

contestar a presente nos termos do art. 3º, § 3º, com nova redação dada 

pela Lei 10.931/04. Consigne-se no mandado as advertências legais 

contidas no art. 344 do Código de Processo Civil. Deverá o requerido, no 

cumprimento do ato, entregar todos os documentos relativos ao bem, 

conforme previsto no art. 3º da Lei 13.043/2014. Nomeio como depositário 

fiel do bem qualquer dos representantes do autor informado no item “8º” 

do pedido. Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel do bem e 

expeça-se mandado de busca e apreensão. Autorizo o concurso da força 

policial para assegurar o cabal cumprimento da medida de busca e 

apreensão. Defiro os benefícios inseridos no art. 212 do CPC, caso 

necessário. Certifique-se que as intimações sejam dirigidas 

exclusivamente em nome dos advogados Dr. ANTONIO SAMUEL DA 

SILVEIRA, OAB/MT n.º 9.948-A, e Dr. JAMIL ALVES DE SOUZA, OAB/MT 

n.º 12.880. Às providências. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Jaciara, 30 de maio de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva 

Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 1344 Nr: 43-37.1999.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A-Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Aparecido Pereira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123PR/16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o decurso de prazo de 30(trinta) dias de suspensão 

solicitado, promovo a intimação da parte autora para apresentar o valor 

atualizado do débito, conforme determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 83344 Nr: 3750-17.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete Gomes Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6199

 Intimar o patono do autor, da juntada da petição do réu. Ref:39

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35147 Nr: 2728-65.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Eduardo Muchalak- Rep. Eunice Sofia 

Muchalak Bogus, Espólio de Angelina Sguario Muchalak- Rep. Eunice Sofia 

Muchalak Bogus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Geraldo Riva, Janete Gomes Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Bogus - 

OAB:20408/PR, JOAO AUGUSTO CAPELETTI - OAB:35133, Rogério 

Bueno da Silva - OAB:25961/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Fabio Alves Donizeti - OAB:12.674, Silvio Luiz de 

Oliveira - OAB:3546-A

 Intimar o patrono do autor, para retirar em cartório a Carta Precatória para 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41550 Nr: 1990-09.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMS, DMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Proceder a intimação da parte autora acerca do mandado e certidão de 

fls. 138/139, bem como dos ofícios encartados de fls. 140/149, para 
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manifestar no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89290 Nr: 1314-51.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinfronio Gomes das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Aparecida Marciano da Silva, Banco do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Celia Aparecida Marciano da Silva, 

Cpf: 27654133120, Rg: 305.496-9 SSP MT Filiação: Pedro Marciano e 

Oraides Marçal Marciano, data de nascimento: 17/01/1964, brasileiro(a), 

natural de Marília-SP, casado(a), comerciante/prestadora nipoflex, 

Endereço: Av. Rio Arinos, 113-S Ou R.nelson T.lacerda,86, Bairro: Ed. 

Guinosa, Cidade: Juara-MT

Resumo da Incial:...O Autor é pessoa simples, atualmente com 90 

(noventa)

anos de idade, com pouco estudo, que cursou tão somente até a segunda 

série, o

qual cresceu na roça e sempre trabalhou com serviços braçais, no cultivo 

da terra e

criação de animais.

Mudou-se com os filhos e esposa para o município de

Juara/MT no início da década de oitenta, fixando residência em imóvel rural

localizado no distrito de Paranorte, a 125 km de distância da sede do 

município,

um dos pioneiros da região.

Devido a problemas de saúde de sua esposa, o casal

mudou para a sede do município, tendo ambos conseguido benefício 

rurícola junto

ao INSS.

Como o benefício supracitado somente é pago através

de conta bancária, a parte Requerente e sua esposa se obrigaram a abrir 

uma conta,

tendo, posteriormente, optado pela agência do Banco do Brasil desta urbe.

Com o falecimento da esposa do Requerente, este

passou a cumular os benefícios, assim, tendo em vista que o Autor residi 

em casa

própria, não tem gostos caros, não viaja, sequer tem carro, não tem 

funcionários, os

dois benefícios superaram significativamente o custo de vida deste.

Por se tratar de pessoa simples, que sempre morou na

roça, de idade avançada, a parte Autora necessitava de ajuda para sacar 

seu

benefício nos caixas eletrônicos localizados dentro da agência, assim, 

este pedia

auxilio aos atendentes da Instituição Bancária que estivessem disponíveis.

A parte Autora passou ser atendida com frequência pela

mesma pessoa, por nome de Célia, ora Requerida, a qual se identificava 

como

funcionária do banco, sempre com roupas características, rodeada de 

outros funcionários da agência, e assim foi feito por longo tempo, com 

anuência da

própria agência bancária.

“Funcionária” esta que passou a ser o braço direito do

Requerente: auxiliava no saque, conferia saldo, validade de cartão e

“providenciava a troca” quando estavam vencidos.

Deve-se ressaltar que, todas as vezes que a parte

Requerente dirigia-se ao Banco Requerido se deparava com a Primeira 

Requerida

“ajudando” no atendimento dos caixas eletrônicos e demais serviços, via 

de regra

pessoas idosas, fazendo a sociedade crer que de fato se tratava de 

funcionária da

instituição financeira.

A parte Requerente notou a diminuição do valor

recebido, assim, passou reclamar com frequência aos filhos que moram 

em imóvel

rural da família, até que em meados do mês de maio do ano de 2016, um de 

seus

filhos o acompanhou-o até o branco Requerido para solicitar informações.

Ao chegar até a instituição financeira Requerida para

solicitar informações porquanto a diminuição dos seus proventos, o 

Requerente foi

surpreendido pela informação de que havia 10 (dez) empréstimos sendo

descontados pelo Banco Requerido em sua conta, sendo 02 (dois) 

empréstimos

consignados e 08 (oito) empréstimos realizados no Terminal de 

Autoatendimento.

O Requente nunca se utilizou de qualquer linha de

crédito, sequer realiza compras no crediário em comércio local, ficando 

sem chão

quanto soube dos descontos que estavam sendo realizados.

Assim, passou a relatar ao funcionário da instituição

financeira Requerida que não havia realizado tais empréstimos, tendo 

aquela conta

bancária tão somente para recebimento do seu benefício, que qualquer 

dúvida

poderia ser indagado pela funcionária Célia, momento em que lhe foi 

informado

que esta nunca trabalhou naquela agencia.

Diante dos fatos, tendo em vista que não mais se tratava

de funcionária do banco, mas sim da, até então, proprietária local da 

empresa

Nipoflex, a parte Autora registrou Boletim de Ocorrência. O Requerente 

procurou ajuda junto ao Procon desta

urbe, dando origem a Reclamação 491/2016, onde, quando da audiência 

no órgão

administrativo o gerente do Banco do Brasil relatou que havia imagens de 

Célia

realizando as transações no Caixa Eletrônico, não tendo restado frutífera 

a

intervenção do órgão de proteção ao consumidor.

Consoante se nota dos extratos anexo, os valores

creditados dos financiamentos realizados eram imediatamente larapiado 

mediante

transferências e saques, em nada sendo beneficiado o Requerente, 

restando a este

somente os encargos e juros.

Descobriu-se que a Requerida Célia é dada a pratica

delitiva, haja vista que já foi condenada à pena de 09 (nove) anos de 

reclusão em

regime inicialmente fechado, pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de

Paranatinga/MT, Processo Código 31190, como incurso nas sanções do 

art. 171,

c/c art. 61, II, “h”, c/c art. 69 todos do Código Penal.

Na mesma esteira, não fosse só as ocorrências

registradas pela Policia Civil desta urbe, atualmente os Requeridos estão 

sendo

processados civilmente nos Autos de Código 76251 em trâmite perante a

Primeira Vara da Comarca de Juara-MT, bem como nos auto de código 

77223 em

trâmite perante a Segunda Vara da Comarca de Juara-MT, tendo, 

inclusive, sido

juntado áudio onde a Primeira Requerida confessa o golpe aplicado, em 

situação

semelhante.

Como já mencionado anteriormente, o Requerente

somente utiliza-se de conta bancária para receber os benefícios, nunca 

se utilizado

de linhas de créditos, e, por consequência lógica, este nunca solicitou 

qualquer

limite.

Atualmente o Requerente encontra-se com saldo

negativo no valor de R$ 2.046,67 (dois mil e quarenta e seis reais e 

sessenta e sete
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centavos), lhe sendo cobrado exorbitante juro, ainda, conta como 

lançamento

futuro pendente no valor total de R$ 3.763,48 (três mil setecentos e 

sessenta e três

reais e quarenta e oito centavos), tornando o Requerente escravo dos 

juros e

descontos de empréstimos.

Documento: 89290 - Protocolado em: 15/03/2017 às 14:29:39 e assinado 

eletrônicamente por: TOBIAS PIVA:02501575199. IV. Dos Pedidos:

Ex positis, com base nos fundamentos expostos, pede-se

a Vossa Excelência que conheça da presente ação, julgando totalmente 

procedente

as pretensões nela aduzidas, para o fim de:

a. CONCEDER a parte Autora a tutela antecipada, liminarmente, para o fim

de ser suspenso os descontos dos empréstimos, bem como a cobrança 

do saldo

negativo tendo em vista que trata-se de limite concedido à revelia do 

Requerente,

tão somente para suportar os descontos dos empréstimos e encargos 

bancários.;

b. CONCEDER a Requerente o benefício de Assistência Judiciária Gratuita 

nos

termos da lei 1060/50;

c) Julgar procedente a presente ação, declarando ilícito os contratos 

realizados,

com seus devidos cancelamento, por ausência de consentimento e 

realizados à

revelia da parte Requerente, utilizando-se de sua boa-fé, idade avançada 

e baixo

nível cultural;

d. CONDENAR os Requeridos, ao pagamento em dobro dos danos 

materiais

causados no valor de R$ 3.821,94 (três mil oitocentos e vinte e um reais e 

noventa e

quatro centavos), apurados até o presente momento, bem como as 

parcelas que

forem pagas e/ou descontadas durante a instrução processual, 

descontos

derivados de juros e encargos, do mesmo modo os saques que não foram 

em

benefício do Requerente, montante este que somente se concluirá após a 

instrução

do processo, em sede de liquidação de sentença.;

Documento: 89290 - Protocolado em: 15/03/2017 às 14:29:39 e assinado 

eletrônicamente por: TOBIAS PIVA:02501575199

Autenticidade do documento: 19a847dd-e337-44ba-89de-45ab552fb22f. 

P a r a  c o n f e r i r  a  a u t e n t i c i d a d e  a c e s s e  o  e n d e r e ç o 

http://apolo.tjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento

Fernando Melo

OAB/MT 9.110

Tobias Piva

OAB/MT 20.730

Av. Rio de Janeiro, n. 114 W, Centro, Juara/MT. CEP: 78.575-000 – 

Telefax: (66) 3556-5449

e. CONDENAR as Requeridas a indenização revertida à Requerente a título 

de

danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos das 

Súmulas

43 e 54 do STJ;

f. APLICAÇÃO do Código de Defesa do Consumidor, determinando a

inversão do ônus da prova, bem como reconhecer a responsabilidade 

objetiva, e

solidária dos Requeridos;

g. Que o Banco do Brasil apresente os extratos e o filmagens de suas 

câmeras

de vigilância no memento dos empréstimos, saques e transferências 

desde a data

do primeiro empréstimo, sob pena de confissão;

h. CONDENAR os Réus ao pagamento das despesas processuais e 

honorárias

advocatícios, estes na base de 20% sobre o valor da condenação;

V. Dos Requerimentos:

Para o processamento do feito, requer a parte Autora

seja determinada a citação dos Requeridos por oficial de justiça, para, em 

querendo

oferecer defesa no prazo legal, sob pena de revelia e confissão.

Reque que as intimações sejam realizadas em nome dos

02 (dois) advogados que esta subscreve, quais sejam, Tobias Piva 

OAB/MT 20.730

e Fernando do Nascimento Melo OAB/MT 9.110, sob pena de nulidade, nos

termos do § 5º do artigo 272 do Novo Código de Processo Civil.

Decisão/Despacho:Vistos, etc. Considerando a inexitosa citação da 

primeira requerida, conforme explicitado pelo autor em petitório às fls. 244, 

DETERMINO A CITAÇÃO POR EDITAL de Celia Aparecida Marciano da 

Silva, nos moldes dos artigos 256 e 257, inciso II e III do Código de 

Processo de Civil, fixando o prazo do edital em 30 (trinta) dias. Após, 

certifique-se a Sra. Gestora quanto a manifestação da parte requerida, 

bem como intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado, para 

manifestar o que entender de direito.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63208 Nr: 640-78.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dimarilza dos Santos Rodrigues de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento ao despacho de fls 115, que os autos foram 

remetidos com Vista à Procuradoria Municipal em 17/04/2017, contudo, 

retornaram sem qualquer manifestação. Ressalto que essas informações 

foram extraídas analisando as movimentações do sistema apolo, eis que a 

procuradoria deixou de lançar o carimbo de recebimento dos autos na 

respectiva data. Ante o exposto, impulsiono os presentes autos ao DJE 

para intimar a parte autora com o fim de requerer o que de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93536 Nr: 3454-58.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A. G. Batelo Móveis ME, Silvana Aparecida 

Garbin Batelo, Luiz Donizete Batelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data procedi com a Juntada do Auto de 

Penhora e Avaliação, bem como as fotos que o acompanha. Conforme em 

anexo.

No mesmo ato, procedo a intimação da parte autora, para que requeira o 

que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 36086 Nr: 250-50.2010.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Assis da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica com 31 

(trinta e um anexos)e as partes devem se manifestar, no prazo preclusivo 
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de 30 (trinta) dias, sobre o interesse de manter pessoalmente a guarda de 

algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 101336 Nr: 7431-58.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo Muchalak- Rep. Eunice 

Sofia Muchalak Bogus, Elcio Sguario Muchalak, Espólio de Angelina 

Sguario Muchalak- Rep. Eunice Sofia Muchalak Bogus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor da juntada. Ref:31

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106588 Nr: 1470-05.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Israel Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ocivaldo Leite Lourenço, Rosimar do 

Nascimento Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:12674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme certidão do Oficial de ref: 29, procedo a intimação do patrono 

da parte autora: Fábio Alves Donizeti - OAB:12674, para que efetue o 

recolhimento do complemento de diligência do Oficial de Justiça, no valor 

de R$ 181,50 (cento e oitenta e um e cinquenta centavos), junto ao site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60014 Nr: 2576-75.2013.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GB, KFdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78543 Nr: 1363-29.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Três A S Madeiras Ltda, Nelson Américo 

Abegg, Terezinha Pereira Abegg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista ter decorrido o prazo 120 (cento e vinte) dias, uma vez 

que o débito executado encontrava-se em consolidação de parcelamento., 

ante o exposto promovo o feito à intimação da exequente, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 71618 Nr: 2045-18.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REAL & REAL LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELLO AUGUSTO DOS SANTOS 

NOCCHI - OAB:14913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Real & Real Ltda EPP propôs ação constitutiva negativa de penalidade 

administrativa em face do Município de Juara, sendo deferida antecipação 

de tutela de obrigação de não inserir o nome da requerente nos órgãos de 

proteção de crédito mediante caução.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação pugnando pela 

improcedência do pedido.

É o relatório. Decido.

Defiro a produção de prova documental com as ressalvas do art. 435, 

paragrafo único do CPC.

Defiro a colheita de depoimento pessoal da parte autora que deverá ser 

intimada pessoalmente sob pena de confesso, conforme art. 385, §1º do 

CPC e oitiva de testemunhas e para tanto, designo o dia 29/08/2018 às 

14:00 horas para sua realização.

Fixo o prazo de cinco dias úteis para apresentação de rol de testemunhas 

(que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, 

idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da 

residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada, com exceção do Ministério Público, Defensoria 

Pública e Defensor Dativo (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 69085 Nr: 830-07.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Maria de Jesus Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado pela autora para declarar rescindido o contrato entre a parte 

requerente e a requerida condeno ao pagamento de 06 (seis) parcelas de 

R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais), bem como a devida 

DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS no importe de R$ 894,00 

(oitocentos e noventa e quatro reais), com juros de 1% a. m. desde a 

citação e correção monetária pelo INPC desde a data do 

desembolso.Assim, extingo o presente feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Eventuais custas 

pela parte requerida e, havendo inadimplência, proceda-se conforme 

determinado na CNGC/MT.Condeno os requeridos ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, 

§2º do CPC).Com o trânsito em julgado, caso os devedores não efetuem o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá sobre o valor da 

condenação, multa de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, 

caput, do Código de Processo Civil e, a requerimento do credor e 

observado o disposto no artigo 798, inciso I, “b”, do mesmo codex, 

expedir-se-á mandado de penhora e avaliação.Após o trânsito em julgado 

e nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas legais.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota
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 Cod. Proc.: 70642 Nr: 1589-68.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denilson Arevalo de Moura - PM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso S/A, Facilita 

Correspondente Fiscal e Administrativo Ltda - ME - NIPOFLEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN JACKS LINO 

GASPAROTTO - OAB:6349/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Veneroso Daur - 

OAB:OAB/MG 102.818

 Vistos etc.

Considerando que, nos termos do item 1.7.17 da CNGC/MT, durante o 

recesso forense as atividades do serviço judiciário ficam vinculadas às 

hipóteses contempladas no art. 232, da Lei n° 4.964/85, que determina 

que: “no período do recesso forense, funcionará em Primeira Instância o 

plantão judiciário, e só terão andamento, em matéria cível, os feitos 

previstos no Código de Processo Civil e quaisquer outros cuja tramitação 

seja determinada em lei especial, ou que visem à conservação de direito 

ou fiquem prejudicados caso não sejam realizados durante aquela fase; e, 

em matéria criminal, os feitos com réu preso, os pedidos de prisão 

preventiva e os de habeas corpus”, aliado a hipótese de eventual desejo 

das partes em transacionarem, necessitando, assim, consultar os autos 

em cartório e/ou realizar carga dos mesmos, promovo a devolução dos 

presentes à Secretaria.

Decorrido o recesso forense, sem que as partes tenham se manifestado, 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61198 Nr: 3814-32.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdAdS, CRdAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123PR/16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

A parte exequente pleiteia a utilização do sistema BACENJUD, visando à 

penhora de dinheiro dos valores devidos pela parte executada, eis que 

devidamente intimada não pagou o débito.

 Tendo em vista que a parte executada, apesar de intimada não pagou a 

dívida ou adotou outra postura equivalente prevista em lei, resultando no 

inadimplemento da dívida, bem como o fato de o dinheiro preceder à ordem 

legal, entendo que o pedido de bloqueio de numerário em conta bancária 

pelo sistema BacenJud deve ser deferido.

Isto porque além de não ferir a ordem de gradação legal, não ofende o 

princípio da menor gravosidade à parte executada (art. 805, do CPC). 

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou, inclusive, que para 

se lançar mão do sistema BacenJud é dispensável o esgotamento dos 

meios para a localização de bens do devedor. Neste sentido: STJ - RESP 

1009363, 200702792863/BA, Primeira Turma, Rel. Francisco Falcão, DJ 

16/04/2008; STJ - AgRg no REsp 1186797/PR. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2010/0056011-3 RELATOR(A) MINISTRO BENEDITO 

GONÇALVES – PRIMEIRA TURMA – DATA DO JULGAMENTO 28/09/2010 – 

PUBLICAÇÃO/FONTE DJE 07/10/2010.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, nos termos de pedido de f. 84/85, determinando a efetivação 

do bloqueio nas contas da parte executada, no montante indicado na 

memória de calculo de fls. 99/101. Para tanto, determino:

a) Junte-se aos autos cópia da operação;

b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do valor, 

lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na conta 

única. Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias;

c) Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a 

Conta Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote 

digital, o Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, 

da Resolução n° 015/2012/TP;

d) Após, intimem-se o executado, que poderão apresentar impugnação 

(art. 854, § 3º do CPC).

e) Apresentada impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se 

manifestar em igual prazo. Não havendo, certifique-se e diga o exequente 

no prazo de 05 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62566 Nr: 30-13.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QNdMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdAOdSSLMSdMS, LMdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Bofi - OAB:30515/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

A parte exequente pleiteia a utilização do sistema BACENJUD, visando à 

penhora de dinheiro dos valores devidos pela parte executada, eis que 

devidamente intimada não pagou o débito.

 Tendo em vista que a parte executada, apesar de intimada não pagou a 

dívida ou adotou outra postura equivalente prevista em lei, resultando no 

inadimplemento da dívida, bem como o fato de o dinheiro preceder à ordem 

legal, entendo que o pedido de bloqueio de numerário em conta bancária 

pelo sistema BacenJud deve ser deferido.

Isto porque além de não ferir a ordem de gradação legal, não ofende o 

princípio da menor gravosidade à parte executada (art. 805, do CPC). 

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou, inclusive, que para 

se lançar mão do sistema BacenJud é dispensável o esgotamento dos 

meios para a localização de bens do devedor. Neste sentido: STJ - RESP 

1009363, 200702792863/BA, Primeira Turma, Rel. Francisco Falcão, DJ 

16/04/2008; STJ - AgRg no REsp 1186797/PR. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2010/0056011-3 RELATOR(A) MINISTRO BENEDITO 

GONÇALVES – PRIMEIRA TURMA – DATA DO JULGAMENTO 28/09/2010 – 

PUBLICAÇÃO/FONTE DJE 07/10/2010.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud, nos termos de pedido de f. 47/49, determinando a efetivação 

do bloqueio nas contas da parte executada, no montante indicado na 

memória de calculo de fls. 47. Para tanto, determino:

a) Junte-se aos autos cópia da operação;

b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do valor, 

lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na conta 

única. Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias;

c) Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a 

Conta Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote 

digital, o Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, 

da Resolução n° 015/2012/TP;

d) Após, intimem-se o executado, que poderão apresentar impugnação 

(art. 854, § 3º do CPC).

e) Apresentada impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se 

manifestar em igual prazo. Não havendo, certifique-se e diga o exequente 

no prazo de 05 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56263 Nr: 2495-63.2012.811.0018

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RB, RB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDPdS, DPdS, LPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 DECISÃO

A parte requerente por meio da petição de fls. 85, requer que a realização 

do exame de DNA sem qualquer custo, eis que é beneficiária da justiça 

gratuita..
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Pois bem. Analisando os autos, verifico que a assiste razão a parte 

requerente, pois nos casos em que a parte não puder arcar com as 

despesas do referido exame, deverá este ser custeado às expensas do 

Estado de Mato Grosso.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, REVOGO a decisão de fl. 81, no que 

tange ao custeio do exame, e determino que seja oficiada a Secretaria de 

Saúde do Estado de Mato Grosso para liberar e custear a realização do 

exame de DNA das partes, como meio de prova imprescindível para o 

deslinde da demanda.

 Intimem-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61180 Nr: 3797-93.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Henrique Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, intime-se a parte requerente para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), emendar a 

inicial, com a finalidade de adequar o pedido para liquidação e cumprimento 

de sentença para o procedimento comum (art. 509, II do CPC), nos termos 

do artigo 319, inciso III, do NCPC, sob pena de extinção (artigo 321, 

parágrafo único, do NCPC).Transcorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me concluso.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60893 Nr: 3513-85.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - 

OAB:12.529/ES

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, intime-se a parte requerente para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), emendar a 

inicial, com a finalidade de adequar o pedido para liquidação e cumprimento 

de sentença para o procedimento comum (art. 509, II do CPC), nos termos 

do artigo 319, inciso III, do NCPC, sob pena de extinção (artigo 321, 

parágrafo único, do NCPC).Transcorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me concluso.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42774 Nr: 3204-35.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maximiano Araújo Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:MT/3127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4.062

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo parcialmente procedente os 

pedidos iniciais, confirmando a liminar concedida nos autos, para o fim de 

declarar a inexistência do débito referente a fatura com vencimento para 

04.11.2011, no valor de R$ 3.814,45 e determinar que a requerida emita 

nova fatura da unidade consumidora 12859376 referente ao mês 10/2011 

com média dos últimos 12 meses, referente aquele período. Por 

consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, I do CPC.CONDENO a requerida ao pagamento do valor de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do 

vigente Código Civil, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a 

partir da prolação da sentença.Condeno a parte requerida ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do 

valor da condenação.Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 97219 Nr: 5251-69.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Marcelino Fracarolli - 

OAB:24914/O, Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO: Declaro encerrada a instrução processual. Colham-se as 

alegações finais escritas , no prazo legal. Após, tornem-se os autos 

conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42234 Nr: 2667-39.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juara Comércio de Ferragens Ltda, André Ricardo 

Tavares Elias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metalurgica Monte Castelo Ltda, Banco do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT, Angelise A . Manfredine - OAB:36.415, Edenir Luiz 

Manfredini - OAB:18351, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo procedente os pedidos iniciais, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do NCPC para:DECLARAR a inexistência de débito relativo a nota fiscal nº 

00014747, e determino a exclusão/baixa do nome da parte requerente ao 

SPC-SERASA e do protesto junto ao Cartório de Protesto de 

Juara-MT.CONDENAR solidariamente as partes requeridas ao pagamento 

de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a requerente, acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC a partir desta sentença (Súmula 362 do 

STJ).CONDENO solidariamente as requeridas ao pagamento da quantia de 

R$ 2.649,55 (dois mil e seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e 

cinco centavos) a título de indenização por danos materiais, incidindo juros 

de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c 

o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

e correção monetária com reajuste pelo INPC a contar do prejuízo sofrido 

(Súmula 43 do STJ).CONDENO solidariamente as partes requeridas nas 

custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios 

de sucumbência no patamar de 10% do valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.Transitada em julgado, não havendo 

requerimento para cumprimento de sentença no prazo de 06 meses, 

arquive-se nos termos do art. 523 e seguintes do NCPC.P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 33146 Nr: 841-46.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Fernandes Maciel 

Esteves - OAB:14.143, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Diante da divergência de datas apresentadas de DIB e DIP, intime-se a 

exequente para atualizar o calculo com as datas corretas, no prazo de 

(cinco ) dias.
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Após, manifeste-se a Fazenda Pública em 15 (quinze) dias.

Por fim, concluso pata deliberação.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 89841 Nr: 1563-02.2017.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Stocco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloide de Quadros Zuconelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE GOMES PAVEZI - 

OAB:MT/17162, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:MT/11987, 

LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB:22166/O

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS INDEFIRO A LIMINAR POSSESSÓRIA, por 

não restar comprovados os requisitos previstos no art. 561, inc. I, do CPC. 

Deverá o requerido, no prazo legal, apresentar sua resposta, juntando os 

documentos pertinentes. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 38508 Nr: 2532-61.2010.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Alves, Leonor Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Barbosa Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Vanessa Tokie 

Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 Intimar os patronos para efetuar o pagamento de depósito de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 107963 Nr: 2129-14.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Carlos de Lima, V. Carlos de Lima e 

Cia Ltda-ME, Antonio Francisco de Lima, Veralba de Souza Ramos de 

Lima, Neuza Brito Soares de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que se manifeste sobre nomeação 

de bens nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 82011 Nr: 2943-94.2016.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocemara dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Pasquali Parise - 

OAB:155574 SP, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:72640A, Welson 

Gasparini Junior - OAB:116.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça juntada nos autos, com relação ao mandado 

expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 107448 Nr: 1832-07.2018.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Dutra Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445, José Carlos Skrzyszowski Junior - 

OAB:OAB/MT 16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que se manifeste quanto a certidão 

do oficial negativa juntada nos autos, referente ao mandado de busca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62162 Nr: 4789-54.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana dos Santos de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que retire em cartório edital para a 

devida publicação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75293 Nr: 3798-10.2015.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Ferreira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemira Ferreira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): APARECIDA FERREIRA DA CRUZ, Cpf: 

50334590159, Rg: 762054, natural de São João-PR, solteiro(a), Telefone 

(66) 9955-4474 e atualmente em local incerto e não sabido ALDEMIRA 

FERREIRA DA CRUZ, Cpf: 94246173134, Rg: 1410995-6, Filiação: Manoel 

Ferreira da Cruz e Eva Eurimidio da Cruz, data de nascimento: 01/03/1968, 

brasileiro(a), natural de Serra Dourados-PR, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Tornou-se interditada Aldemira Ferreira da Cruz.

Despacho/Decisão: Vistos em correição;Defiro o pedido do parquet 

(Ref:41) e para tanto determino a arealização de estudo psicossocial na 

casa da interditanda.Prazo: 20 (vinte) dias.Com a vinda do relatório, vista 

ao MPE.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 29 de maio de 2018

Alexandre Sócrates Mendes Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010392-64.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON MARQUES DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GHYSLEN ROBSON LEHNEN OAB - MT0015312A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MAGAZINE LUIZA S/A (EXECUTADO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO)

PEDRO MARQUES JONES NETO OAB - BA30917 (ADVOGADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste da petição do executado de ID 13211598 e demais 

documentos anexados, bem como requeira o que de direito para 

prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010378-17.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS GONCALVES DA SILVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RICARDO DA COSTA (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010280-95.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

F K NEZU - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000022-77.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte Exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste da petição de ID 13443119.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 29505 Nr: 2116-64.2008.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio dos Santos Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP- Industria e Comercio de Produtos Para 

Refrigeração

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro em parte o pedido de fls. 96/97 e 

determino a intimação da parte reclamada, por carta precatória, para que 

entregue o bebedouro industrial, de inox, 50 litros, 127v, com três 

torneiras ao Sr. Loanderson Coimbra Rodrigues, e pague a quantia R$ 

865,00 (oitocentos e sessenta e cinco reais) corrigidos monetariamente 

mais juros de 1% ao mês desde a data da sentença.OUTROSSIM, reduzo 

o valor das astreintes, fixando-o no mesmo valor atingido pela 

condenação principal.Depositados os valores, expeçam-se as guias de 

levantamento.CUMPRA-SE.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 112065 Nr: 3938-39.2018.811.0018

 AÇÃO: Petição->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Cidivaldo do Amaral Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo Direito da 3ªVara da Comarca de 

Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

Nos termos o artigo 704, I, alínea “c” da CNGC, é vedada a distribuição de 

pedido de revogação de prisão preventiva. In verbis:

Art. 704 - Ficam vedados a distribuição, o registro, a autuação e o 

cadastramento, no sistema informatizado, de requerimentos ou medidas 

incidentais que não devam ser processados em apenso aos autos 

principais, dos quais se destaca o seguinte rol exemplificativo:

 c) revogação de prisão preventiva ou temporária;

Assim, determino o cancelamento da distribuição do presente incidente e a 

juntada do pedido de revogação no auto de prisão em flagrante de código 

110977, e após a abertura de vistas dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 37928 Nr: 1964-45.2010.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ricardo Setti, José Marcio de Almeida 

Torsi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 Promovo a intimação do advogado do réu, para se manifestar sobre o 

endereço da testemunha Carlos Jesus Rodrigo de Oliveira.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 112065 Nr: 3938-39.2018.811.0018

 AÇÃO: Petição->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Cidivaldo do Amaral Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo Direito da 3ªVara da Comarca de 

Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a petição e os documentos pertinentes foram acostados nos 

autos de cód. 110977, com posterior arquivamento dos presentes, nos 

termos do despacho retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 87038 Nr: 221-53.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Lopes de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Vistos etc.Trata-se de requerimento feito pela defesa do recuperando 

Luciano Lopes de França em que alega a nulidade da regressão cautelar 

de regime, porquanto ela não foi precedida da necessária audiência de 

justificação, nos termos do art. 118, §2º da Lei de Execução Penal, o que 

segundo a defesa implica em violação aos princípios do contraditório e da 

ampla defesa.É o relato. Fundamento e decido.O recuperando Luciano 

Lopes de França cumpria pena no regime semiaberto quando infringiu as 

regras, cometendo outros três delitos, consoante se infere em consulta ao 
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sistema Apolo (códigos 92609, 69946 e 107526), e teve sua regressão 

CAUTELAR decretada no dia 18 de agosto de 2017 (ref. 28).Consigne-se 

que a regressão operada nos presentes autos tem a natureza de medida 

meramente cautelar, ligada, portanto ao poder geral de cautela, sendo que 

após a sua efetivação, que ocorreu recentemente, se procederá à oitiva 

do condenado, em audiência de justificação, antes da decisão definitiva 

acerca do retorno a algum dos regimes mais gravosos, o que poderá, ao 

final, não acontecer, se este Juízo acatar a justificativa apresentada pelo 

recuperando. [...] .No presente caso, foi exatamente o que ocorreu, 

conforme se observa da decisão que regrediu o recuperando apenas 

cautelarmente, bem como foi determinado que, com o cumprimento do 

mandado de prisão, viessem os autos imediatamente conclusos para a 

designação de audiência de justificação, para depois deliberar de modo 

definitivo acerca de eventual retorno ao regime mais gravoso.Desta forma, 

não havendo qualquer nulidade no presente feito, indefiro o requerimento 

defensivo e designo audiência de justificação para o dia 3 de julho de 

2018, às 14h15.Intime-se o reeducando e seu defensor.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 76571 Nr: 502-43.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney da Silva, Carlos Alexsander de 

Carvalho Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, JORGE BALBINO DA SILVA - OAB:3063, LINDAMIR 

MACEDO DE PAIVA - OAB:16164

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS ALEXSANDER DE CARVALHO 

BUENO, Cpf: 70664631100, Rg: 2251891, Filiação: Celia de Carvalho e 

Carlos Bueno da Silva, data de nascimento: 07/01/1982, brasileiro(a), 

natural de Ponta Porã-MS, solteiro(a), servente pedreiro. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU, para comparecer na sessão de 

julgamento, designada para o dia 27.07.2018, às 09h30min, neste Edifício 

do Fórum, no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Cumpra-se

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 30 de maio de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000649-60.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. F. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT0018730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. X. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000649-60.2018.8.11.0025. AUTOR: SEBASTIAO 

FRANCISCO DOURADO RÉU: CLOVES XAVIER DOS SANTOS VISTOS. 

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por Sebastiao 

Francisco Dourado em face de Camilo Nascimento Correa, objetivando a 

excussão dos alimentos fixados em favor da infante Pâmela Dourado 

Xavier, em sentença já transitada em julgado nos autos nº 

3452-72.2014.8.11.0025 – cód. 102582. Consoante alterações trazidas 

pela Lei nº 13.105/2015, que instituiu o Novo Código de Processo Civil, o 

cumprimento de obrigação alimentar fundado em título judicial, seguirá o 

disposto nos artigos 528 e seguintes, do CPC, o qual possibilitou ao credor 

formular pedido de cumprimento de sentença sob pena de prisão, no que 

se referente às três últimas prestações vencidas e às vincendas (art. 

528/533, CPC) ou sob pena de penhora, no que referente às prestações 

pretéritas (art. 528, § 8º, CPC). No presente caso, verifica-se que a 

sentença que fixou os alimentos ora pleiteados é definitiva e, por isso, sua 

execução não poderá ser intentada em ação autônoma como pleiteado, 

mas sim através de pedido formulando no bojo dos próprios autos em que 

a decisão foi prolatada, conforme disposto no artigo 531, § 2º, do 

CPC/2015. Desse modo, considerando a inadequação da via eleita, indefiro 

a petição inicial e JULGO EXTINTA presente ação, com fundamento nos 

artigos 330, inciso III e 924, inc. I, do Código de Processo Civil. Defiro o 

benefício da justiça gratuita na medida em que o requerente é pobre na 

acepção jurídica do termo, não dispondo, assim, de meios para arcar com 

as despesas do processo sem se privar dos recursos indispensáveis à 

sua manutenção. Condeno o requerente ao pagamento das custas 

processuais, ficando isento de tais pagamentos, enquanto perdurar a 

situação de insuficiência de recursos, nos termos do artigo 98 § 3º do 

NCPC, ora deferida. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Tapurah/MT, 15 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001548-92.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELBER ALLAN DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

FABIANE VANUSA GOSSLER DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT19390/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001548-92.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: WELBER ALLAN DE 

OLIVEIRA, FABIANE VANUSA GOSSLER DE LIMA BUSCA E APREENSÃO 

VISTOS. Manifesta-se o requerente por meio da petição de ID. 13389252, 

informando que o efeito suspensivo anteriormente concedido pela Corte 

Recursal no agravo de instrumento nº 1003695-35.2018.8.11.0000, foi 

parcialmente revogado para determinar a permanência do veículo 

apreendido na posse da instituição financeira até o seu julgamento 

definitivo, razão porque postulou a revogação da decisão de ID. 

13309487. Com efeito, de uma breve leitura à decisão encartada ao ID. 

13389260, é possível verificar que o efeito suspensivo concedido em 

sede recursal foi parcialmente revogado, modificando o ponto que 

determinava a restituição do veículo apreendido ao requerido, para manter 

sua posse com o autor, até o julgamento meritório do recurso. Portanto, em 

cumprimento à decisão da Corte Recursal, torno sem efeito as 

determinações prolatadas nos IDs. 12965638 e 13309487. Considerando 

que a matéria debatida no recurso interposto está relacionada ao mérito da 

lide, determino o sobrestamento do feito até seu julgamento definitivo. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado da lide. Às providências. Juína/MT, 28 de maio de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000509-26.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000509-26.2018.8.11.0025 

AUTOR: VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 
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RÉU: MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA V I S T O S. Trata-se de 

Ação Monitória objetivando a constituição em título executivo judicial de 

duplicatas sem executividade. Inexistindo força executiva no título 

apresentado e, lado outro, existindo prova robusta do montante devido, 

mostra-se perfeitamente adequada a utilização da monitória, nos moldes 

do art. 700, do NCPC, razão porque recebo a petição inicial, posto que 

preenchidos os requisitos legais (art. 319, CPC). Saliento, outrossim, que a 

nova sistemática do diploma processual vigente trouxe como um dos seus 

vetores principiológicos a busca por uma solução consensual de conflitos. 

Todavia, como se sabe, a fase de transição e consolidação de um novo 

sistema provoca inúmeras mudanças de posicionamento e, neste 

contexto, a ação monitória conservou sua condição de procedimento 

especial, razão porque, refluindo do posicionamento firmado 

anteriormente, por ter a monitoria finalidade injuntiva (formação de um título 

executivo judicial sem a necessidade de contraditório prévio e, 

consequentemente, sem a prévia designação de audiência de 

conciliação/mediação), entendo ser despicienda a designação prévia de 

audiência de conciliação/mediação no presente feito. Cite-se o requerido 

para opor embargos à monitória, no prazo de 15 (quinze) dias úteis ou, no 

mesmo prazo, efetuar o pagamento do débito e de honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, com isenção do 

pagamento de custas processuais, nos termos do art. 701, §1º, NCPC. 

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, art. 701, 

§2º). Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. 

Juína (MT), 25 de maio de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000551-75.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE LEAO SOUTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000551-75.2018.8.11.0025 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: MICHELLE LEAO 

SOUTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL VISTOS. Da análise da 

petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do NCPC, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 

do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial. De preambulo, cumpre salientar 

que a nova sistemática do diploma processual vigente trouxe como um dos 

seus vetores principiológicos a busca por uma solução consensual de 

conflitos. Todavia, como se sabe, a fase de transição e consolidação de 

um novo sistema provoca inúmeras mudanças de posicionamento e, neste 

contexto, a ação de execução de títulos conservou sua condição de 

procedimento especial, sendo despicienda a designação prévia de 

audiência de conciliação/mediação no presente feito, razão pela qual 

passo ao exame da exordial. Nesse sentido, colhe-se da lição doutrinária: 

“A regra, ao preservar o procedimento do CPC de 1973, silencia sobre o 

comparecimento das partes para a audiência de conciliação ou de 

mediação do art. 334. A ausência de previsão deve ser interpretada como 

tomada de opção consciente do legislador de não submeter os embargos 

à execução ao procedimento comum, o que não impede, de qualquer 

sorte, que o magistrado, entendendo-a oportuna, designe audiência para 

aquele fim, fazendo-o com fundamento no inciso V do art. 139.”. (Bueno, 

Cassio Scarpinella – Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: 

Saraiva, 2015. p. 564). Superada essa questão, CITE-SE e intime-se o 

executado para efetuar o pagamento do débito principal atualizado, mais 

juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando 

que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor 

será reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC), ou ainda, nomeie bens à 

penhora, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do CPC. 

Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado o 

pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do 

mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos 

bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a posterior 

AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado, por meio de seu advogado ou à sociedade de 

advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá 

oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. Os 

embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando 

verificados os requisitos para concessão de tutela provisória e desde que 

o juízo já esteja garantido. No prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) 

do valor da execução, poderá o Executado requerer seja admitido a pagar 

o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, consoante art. 916, NCPC. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (Art. 828, do NCPC), devendo o exequente, no prazo 

de dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (Art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000639-16.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEI ZANARDINI (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

KETLIN RENAU ZANARDINI (RÉU)

MAYCON RENAU ZANARDINI (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000639-16.2018.8.11.0025 

AUTOR: ARLEI ZANARDINI RÉU: MAYCON RENAU ZANARDINI, KETLIN 

RENAU ZANARDINI VISTOS. Nos termos do artigo 321 do CPC, intime-se o 

autor para juntar aos autos a decisão que fixou alimentos em favor dos 

requeridos, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Cumprida a 

determinação anterior, recebo a petição inicial e DETERMINO a remessa do 

presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca, para designação e realização de audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, caput, do Código de 

Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a intimação da requerente e a 

citação da parte requerida, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º do NCPC). 

Consigne-se que não havendo autocomposição, sai o réu intimado para 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da 

audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). 

Havendo desinteresse da parte requerida na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou da requerida à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela autora (CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá 

conter apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do NCPC). Defiro o 

benefício da justiça gratuita na medida em que o requerente está assistido 

pela Defensoria Pública Estadual, fazendo presumir a hipossuficiência de 

meios para arcar com as despesas do processo sem se privar dos 

recursos indispensáveis à sua manutenção. Às providências. Juína/MT, 

25 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000644-38.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

I. RIEDI & CIA. LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIMAR PIZZATTO OAB - PR15818 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 705 de 962



ANILDO ZIMMERMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000644-38.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: I. RIEDI & CIA. LTDA. REQUERIDO: ANILDO ZIMMERMANN 

CARTA PRECATÓRIA V I S T O S. Prefacialmente, remeta-se o presente 

processo ao Cartório Distribuidor para vinculação a estes autos da guia de 

recolhimento de custas anexa ao Id. 13152942. Após, intime-se a parte 

exequente para que nos termos do artigo 260 do CPC, complemente a 

missiva juntando aos autos cópia do instrumento de mandato conferido 

pelo executado ao seu procurador ou, ainda, informe a ausência de 

advogado constituído, no prazo de 05 dias, sob pena de devolução do 

expediente. Oportunamente, preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, 

cumpra-se conforme descrito no campo finalidade: 1). Penhora e 

avaliação dos imóveis indicados na missiva. Cumpra-se servindo a cópia 

desta decisão como mandado/ofício, no que couber. Após o cabal 

cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo deprecante com as 

nossas homenagens. Às providências. Juína/MT, 25 de maio de 2018. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000669-51.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAMIVALENTES MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000669-51.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: LAMIVALENTES 

MADEIRAS LTDA – EPP CARTA PRECATÓRIA V I S T O S. Prefacialmente, 

intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das custas 

processuais devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de devolução da 

missiva. Após, preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se 

conforme descrito no campo finalidade: 1). Busca e apreensão do veículo 

indicado na missiva e a citação do requerido. Cumpra-se servindo a cópia 

desta decisão como mandado/ofício, no que couber. Após o cabal 

cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo deprecante com as 

nossas homenagens. Às providências. Juína/MT, 25 de maio de 2018. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000632-24.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JULIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA KOLLING (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000632-24.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE REQUERIDO: INSTITUTO DE 

PESQUISA E ENSINO LTDA - ME CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Intime-se a 

parte exequente para que nos termos do artigo 260 do CPC, complemente 

a missiva juntando aos autos cópia do instrumento de mandato conferido 

pelo requerente ao seu procurador ou, ainda, informe a ausência de 

advogado constituído, no prazo de 05 dias, sob pena de devolução do 

expediente. Após, preenchidos os requisitos do artigo 260 do CPC, 

designo audiência para oitiva da testemunha Juuliana Ribeiro de Oliveira 

Kolling, para o dia 20 de junho de 2018, às 13h:20min. Comunique-se o 

Juízo Deprecante informando-o do ato. Cumpra-se servindo a cópia desta 

decisão como mandado/ofício, no que couber. Após o cabal cumprimento 

do ato deprecado, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas 

homenagens. Às providências. Juína/MT, 25 de maio de 2018. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000638-31.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ZANDONA (EXEQUENTE)

CRISTIANO ZANDONA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA DOMINGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000638-31.2018.8.11.0025 

EXEQUENTE: CRISTIANE ZANDONA, CRISTIANO ZANDONA EXECUTADO: 

VERA LUCIA DOMINGUES EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

VISTOS. Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com 

fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. 

De preambulo, cumpre salientar que a nova sistemática do diploma 

processual vigente trouxe como um dos seus vetores principiológicos a 

busca por uma solução consensual de conflitos. Todavia, como se sabe, a 

fase de transição e consolidação de um novo sistema provoca inúmeras 

mudanças de posicionamento e, neste contexto, a ação de execução de 

títulos conservou sua condição de procedimento especial, sendo 

despicienda a designação prévia de audiência de conciliação/mediação no 

presente feito, razão pela qual passo ao exame da exordial. Nesse 

sentido, colhe-se da lição doutrinária: “A regra, ao preservar o 

procedimento do CPC de 1973, silencia sobre o comparecimento das 

partes para a audiência de conciliação ou de mediação do art. 334. A 

ausência de previsão deve ser interpretada como tomada de opção 

consciente do legislador de não submeter os embargos à execução ao 

procedimento comum, o que não impede, de qualquer sorte, que o 

magistrado, entendendo-a oportuna, designe audiência para aquele fim, 

fazendo-o com fundamento no inciso V do art. 139.”. (Bueno, Cassio 

Scarpinella – Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 

2015. p. 564). Superada essa questão, CITE-SE e intime-se o executado 

para efetuar o pagamento do débito principal atualizado, mais juros, custas 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será reduzido 

pela metade (art. 827, §1º, CPC), ou ainda, nomeie bens à penhora, no 

prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do CPC. Decorrido o 

prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado o pagamento do 

débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do mandado, proceder 

imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos bens quanto bastem 

para garantir a dívida, bem como a posterior AVALIAÇÃO dos bens, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o Executado, por 

meio de seu advogado ou à sociedade de advogados a que ele pertença 

(art. 841, §1º, CPC). O executado poderá oferecer EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. Os embargos não terão efeito 

suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando verificados os requisitos para 

concessão de tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido. No 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, consoante art. 916, NCPC. Se o exequente requerer, expeça-se 

certidão de que a execução foi admitida, com a identificação das partes e 

do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos 

ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (Art. 

828, do NCPC), devendo o exequente, no prazo de dez dias após a sua 

concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (Art. 828, 

§1º, NCPC), atentando-se este às penalidades referentes à averbação 
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manifestamente indevida. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000577-73.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ALVES SANTANA (RÉU)

RODRIGO PEREIRA SANTANA (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000577-73.2018.8.11.0025 

AUTOR: ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: RODRIGO PEREIRA SANTANA, PEDRO ALVES 

SANTANA VISTOS. Cuida-se de ação de cobrança fundamentada em 

contrato de serviços educacionais. Em sede preambular, pleiteou o 

exequente pelo parcelamento de custas processuais iniciais, aduzindo, em 

síntese, que faz parte do grupo econômico composto pelas empresas 

Academia Juinense de Ensino Superior Ltda – Me, Associação Juinense 

de Ensino Superior do Vale do Juruena – AJES e Instituto Educacional 

Portal do Saber – IEPS e que nos últimos tempos as três instituições 

ingressaram com inúmeras ações para recuperação de débitos 

educacionais, cuja somatória dos valores das causas perfazem a quantia 

de R$ 574.104,11 (quinhentos e setenta e quatro mil cento e quatro reais e 

onze centavos) e, por isso, exigem o recolhimento de custas judiciais no 

valor aproximado de R$ 28.373,66 (vinte e oito mil trezentos e setenta e 

três reais e sessenta e seis centavos). Ressaltou que os processos que 

ainda serão distribuídos, atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos 

e cinquenta mil reais), e perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e 

um mil duzentos e cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou 

os processos em trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. 

Como é cediço, a legislação processual recém-vigorada deu contornos 

novos à matéria, permitindo o parcelamento das custas processuais 

iniciais e para atos específicos, desonerando, assim, os litigantes que 

demonstrem interesse em honrar com o pagamento das despesas 

processuais, mas demonstrem dificuldade em arcar com o dispêndio 

imediato de todo o valor devido. Na hipótese dos autos, é forçoso 

reconhecer que o demandante nada tem de pobre ou carente de recursos, 

eis que se trata de instituição de ensino superior que faz parte de 

conglomerado econômico de grande porte e possui outras unidades de 

ensino espalhadas pelo Estado, distanciando-se, em muito, do conceito 

legal de ‘pessoa pobre’ para obtenção de qualquer benesse judiciária. No 

mesmo sentido, o argumento de que obrigar o recolhimento de custas é 

ofensa ao principio constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste 

a um mínimo juízo de profundidade, porque não há promessa constitucional 

alguma de que o acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por 

necessidade ou mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para 

litigar. Doutra banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na 

concepção jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as 

mesmas dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das 

instituições de ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder 

Público como mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da 

maioria da população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Passada essa premissa, compulsando os 

autos com a devida diligência, observo que o autor objetiva a cobrança de 

dívida estudantil, pelo rito de conhecimento, todavia, os pedidos deduzidos 

na exordial remetem ao rito especial da ação monitória constante dos 

artigos 700 a 702 do CPC. Assim, nos termos do artigo 321 do CPC, 

intime-se o autor para adequar os pedidos ao rito da ação ora ajuizada, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Cumpridas as determinações 

anteriores, recebo a petição inicial e DETERMINO a remessa do presente 

feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca, para designação e realização de audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, caput, do Código de 

Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a intimação da requerente e a 

citação da parte requerida, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º do NCPC). 

Consigne-se que não havendo autocomposição, sai o réu intimado para 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da 

audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). 

Havendo desinteresse da parte requerida na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou da requerida à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 707 de 962



contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela autora (CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá 

conter apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do NCPC). Às 

providências. Juína/MT, 25 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito [1] 1 Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2015, 

Editora Revista dos Tribunais, p. 367

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000579-43.2018.8.11.0025
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ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 
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NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO ALVES MARTINS (RÉU)

JEFERSON RAFAEL LEITE MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000579-43.2018.8.11.0025 

AUTOR: ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: JEFERSON RAFAEL LEITE MARTINS, PAULO SERGIO 

ALVES MARTINS VISTOS. Cuida-se de ação de cobrança fundamentada 

em contrato de serviços educacionais. Em sede preambular, pleiteou o 

exequente pelo parcelamento de custas processuais iniciais, aduzindo, em 

síntese, que faz parte do grupo econômico composto pelas empresas 

Academia Juinense de Ensino Superior Ltda – Me, Associação Juinense 

de Ensino Superior do Vale do Juruena – AJES e Instituto Educacional 

Portal do Saber – IEPS e que nos últimos tempos as três instituições 

ingressaram com inúmeras ações para recuperação de débitos 

educacionais, cuja somatória dos valores das causas perfazem a quantia 

de R$ 574.104,11 (quinhentos e setenta e quatro mil cento e quatro reais e 

onze centavos) e, por isso, exigem o recolhimento de custas judiciais no 

valor aproximado de R$ 28.373,66 (vinte e oito mil trezentos e setenta e 

três reais e sessenta e seis centavos). Ressaltou que os processos que 

ainda serão distribuídos, atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos 

e cinquenta mil reais), e perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e 

um mil duzentos e cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou 

os processos em trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. 

Como é cediço, a legislação processual recém-vigorada deu contornos 

novos à matéria, permitindo o parcelamento das custas processuais 

iniciais e para atos específicos, desonerando, assim, os litigantes que 

demonstrem interesse em honrar com o pagamento das despesas 

processuais, mas demonstrem dificuldade em arcar com o dispêndio 

imediato de todo o valor devido. Na hipótese dos autos, é forçoso 

reconhecer que o demandante nada tem de pobre ou carente de recursos, 

eis que se trata de instituição de ensino superior que faz parte de 

conglomerado econômico de grande porte e possui outras unidades de 

ensino espalhadas pelo Estado, distanciando-se, em muito, do conceito 

legal de ‘pessoa pobre’ para obtenção de qualquer benesse judiciária. No 

mesmo sentido, o argumento de que obrigar o recolhimento de custas é 

ofensa ao principio constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste 

a um mínimo juízo de profundidade, porque não há promessa constitucional 

alguma de que o acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por 

necessidade ou mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para 

litigar. Doutra banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na 

concepção jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as 

mesmas dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das 

instituições de ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder 

Público como mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da 

maioria da população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Passada essa premissa, compulsando os 

autos com a devida diligência, observo que o autor objetiva a cobrança de 

dívida estudantil, pelo rito de conhecimento, todavia, os pedidos deduzidos 

na exordial remetem ao rito especial da ação monitória constante dos 

artigos 700 a 702 do CPC. Assim, nos termos do artigo 321 do CPC, 

intime-se o autor para adequar os pedidos ao rito da ação ora ajuizada, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Cumpridas as determinações 

anteriores, recebo a petição inicial e DETERMINO a remessa do presente 

feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca, para designação e realização de audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, caput, do Código de 

Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a intimação da requerente e a 

citação da parte requerida, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º do NCPC). 

Consigne-se que não havendo autocomposição, sai o réu intimado para 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da 

audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). 

Havendo desinteresse da parte requerida na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 
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audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou da requerida à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela autora (CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá 

conter apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do NCPC). Às 

providências. Juína/MT, 25 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito [1] 1 Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2015, 

Editora Revista dos Tribunais, p. 367
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Processo Número: 1000596-79.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000596-79.2018.8.11.0025 

AUTOR: ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: GABRIELA DE OLIVEIRA CAMPOS, ADRIANA DE 

OLIVEIRA, FERNANDO ROSA LANZONI VISTOS. Cuida-se de ação de 

cobrança fundamentada em contrato de serviços educacionais. Em sede 

preambular, pleiteou o exequente pelo parcelamento de custas 

processuais iniciais, aduzindo, em síntese, que faz parte do grupo 

econômico composto pelas empresas Academia Juinense de Ensino 

Superior Ltda – Me, Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do 

Juruena – AJES e Instituto Educacional Portal do Saber – IEPS e que nos 

últimos tempos as três instituições ingressaram com inúmeras ações para 

recuperação de débitos educacionais, cuja somatória dos valores das 

causas perfazem a quantia de R$ 574.104,11 (quinhentos e setenta e 

quatro mil cento e quatro reais e onze centavos) e, por isso, exigem o 

recolhimento de custas judiciais no valor aproximado de R$ 28.373,66 

(vinte e oito mil trezentos e setenta e três reais e sessenta e seis 

centavos). Ressaltou que os processos que ainda serão distribuídos, 

atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), e 

perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e um mil duzentos e 

cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou os processos em 

trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. Como é cediço, a 

legislação processual recém-vigorada deu contornos novos à matéria, 

permitindo o parcelamento das custas processuais iniciais e para atos 

específicos, desonerando, assim, os litigantes que demonstrem interesse 

em honrar com o pagamento das despesas processuais, mas demonstrem 

dificuldade em arcar com o dispêndio imediato de todo o valor devido. Na 

hipótese dos autos, é forçoso reconhecer que o demandante nada tem de 

pobre ou carente de recursos, eis que se trata de instituição de ensino 

superior que faz parte de conglomerado econômico de grande porte e 

possui outras unidades de ensino espalhadas pelo Estado, 

distanciando-se, em muito, do conceito legal de ‘pessoa pobre’ para 

obtenção de qualquer benesse judiciária. No mesmo sentido, o argumento 

de que obrigar o recolhimento de custas é ofensa ao principio 

constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste a um mínimo juízo 

de profundidade, porque não há promessa constitucional alguma de que o 

acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por necessidade ou 

mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para litigar. Doutra 

banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na concepção 

jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as mesmas 

dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das instituições de 

ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder Público como 

mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da maioria da 

população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Passada essa premissa, compulsando os 

autos com a devida diligência, observo que o autor objetiva a cobrança de 

dívida estudantil, pelo rito de conhecimento, todavia, os pedidos deduzidos 

na exordial remetem ao rito especial da ação monitória constante dos 

artigos 700 a 702 do CPC. Assim, nos termos do artigo 321 do CPC, 

intime-se o autor para adequar os pedidos ao rito da ação ora ajuizada, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Cumpridas as determinações 

anteriores, recebo a petição inicial e DETERMINO a remessa do presente 

feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca, para designação e realização de audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, caput, do Código de 

Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a intimação da requerente e a 

citação da parte requerida, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 
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para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º do NCPC). 

Consigne-se que não havendo autocomposição, sai o réu intimado para 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da 

audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). 

Havendo desinteresse da parte requerida na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou da requerida à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela autora (CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá 

conter apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do NCPC). Às 

providências. Juína/MT, 25 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito [1] 1 Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2015, 

Editora Revista dos Tribunais, p. 367
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000597-64.2018.8.11.0025 

AUTOR: ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME RÉU: 

ADELIA FONSECA CORREA VISTOS. Cuida-se de ação de cobrança 

fundamentada em contrato de serviços educacionais. Em sede 

preambular, pleiteou o exequente pelo parcelamento de custas 

processuais iniciais, aduzindo, em síntese, que faz parte do grupo 

econômico composto pelas empresas Academia Juinense de Ensino 

Superior Ltda – Me, Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do 

Juruena – AJES e Instituto Educacional Portal do Saber – IEPS e que nos 

últimos tempos as três instituições ingressaram com inúmeras ações para 

recuperação de débitos educacionais, cuja somatória dos valores das 

causas perfazem a quantia de R$ 574.104,11 (quinhentos e setenta e 

quatro mil cento e quatro reais e onze centavos) e, por isso, exigem o 

recolhimento de custas judiciais no valor aproximado de R$ 28.373,66 

(vinte e oito mil trezentos e setenta e três reais e sessenta e seis 

centavos). Ressaltou que os processos que ainda serão distribuídos, 

atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), e 

perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e um mil duzentos e 

cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou os processos em 

trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. Como é cediço, a 

legislação processual recém-vigorada deu contornos novos à matéria, 

permitindo o parcelamento das custas processuais iniciais e para atos 

específicos, desonerando, assim, os litigantes que demonstrem interesse 

em honrar com o pagamento das despesas processuais, mas demonstrem 

dificuldade em arcar com o dispêndio imediato de todo o valor devido. Na 

hipótese dos autos, é forçoso reconhecer que o demandante nada tem de 

pobre ou carente de recursos, eis que se trata de instituição de ensino 

superior que faz parte de conglomerado econômico de grande porte e 

possui outras unidades de ensino espalhadas pelo Estado, 

distanciando-se, em muito, do conceito legal de ‘pessoa pobre’ para 

obtenção de qualquer benesse judiciária. No mesmo sentido, o argumento 

de que obrigar o recolhimento de custas é ofensa ao principio 

constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste a um mínimo juízo 

de profundidade, porque não há promessa constitucional alguma de que o 

acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por necessidade ou 

mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para litigar. Doutra 

banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na concepção 

jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as mesmas 

dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das instituições de 

ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder Público como 

mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da maioria da 

população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Passada essa premissa, compulsando os 

autos com a devida diligência, observo que o autor objetiva a cobrança de 

dívida estudantil, pelo rito de conhecimento, todavia, os pedidos deduzidos 

na exordial remetem ao rito especial da ação monitória constante dos 

artigos 700 a 702 do CPC. Assim, nos termos do artigo 321 do CPC, 

intime-se o autor para adequar os pedidos ao rito da ação ora ajuizada, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Cumpridas as determinações 

anteriores, recebo a petição inicial e DETERMINO a remessa do presente 

feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca, para designação e realização de audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, caput, do Código de 
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Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a intimação da requerente e a 

citação da parte requerida, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º do NCPC). 

Consigne-se que não havendo autocomposição, sai o réu intimado para 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da 

audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). 

Havendo desinteresse da parte requerida na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou da requerida à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela autora (CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá 

conter apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do NCPC). Às 

providências. Juína/MT, 25 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito [1] 1 Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2015, 

Editora Revista dos Tribunais, p. 367

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000598-49.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO FERNANDO DA SILVA RIBEIRO (RÉU)

JESSICA DE PAULA OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000598-49.2018.8.11.0025 

AUTOR: ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: JESSICA DE PAULA OLIVEIRA, RENATO FERNANDO 

DA SILVA RIBEIRO VISTOS. Cuida-se de ação de cobrança fundamentada 

em contrato de serviços educacionais. Em sede preambular, pleiteou o 

exequente pelo parcelamento de custas processuais iniciais, aduzindo, em 

síntese, que faz parte do grupo econômico composto pelas empresas 

Academia Juinense de Ensino Superior Ltda – Me, Associação Juinense 

de Ensino Superior do Vale do Juruena – AJES e Instituto Educacional 

Portal do Saber – IEPS e que nos últimos tempos as três instituições 

ingressaram com inúmeras ações para recuperação de débitos 

educacionais, cuja somatória dos valores das causas perfazem a quantia 

de R$ 574.104,11 (quinhentos e setenta e quatro mil cento e quatro reais e 

onze centavos) e, por isso, exigem o recolhimento de custas judiciais no 

valor aproximado de R$ 28.373,66 (vinte e oito mil trezentos e setenta e 

três reais e sessenta e seis centavos). Ressaltou que os processos que 

ainda serão distribuídos, atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos 

e cinquenta mil reais), e perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e 

um mil duzentos e cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou 

os processos em trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. 

Como é cediço, a legislação processual recém-vigorada deu contornos 

novos à matéria, permitindo o parcelamento das custas processuais 

iniciais e para atos específicos, desonerando, assim, os litigantes que 

demonstrem interesse em honrar com o pagamento das despesas 

processuais, mas demonstrem dificuldade em arcar com o dispêndio 

imediato de todo o valor devido. Na hipótese dos autos, é forçoso 

reconhecer que o demandante nada tem de pobre ou carente de recursos, 

eis que se trata de instituição de ensino superior que faz parte de 

conglomerado econômico de grande porte e possui outras unidades de 

ensino espalhadas pelo Estado, distanciando-se, em muito, do conceito 

legal de ‘pessoa pobre’ para obtenção de qualquer benesse judiciária. No 

mesmo sentido, o argumento de que obrigar o recolhimento de custas é 

ofensa ao principio constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste 

a um mínimo juízo de profundidade, porque não há promessa constitucional 

alguma de que o acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por 

necessidade ou mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para 

litigar. Doutra banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na 

concepção jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as 

mesmas dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das 

instituições de ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder 

Público como mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da 

maioria da população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Passada essa premissa, compulsando os 

autos com a devida diligência, observo que o autor objetiva a cobrança de 

dívida estudantil, pelo rito de conhecimento, todavia, os pedidos deduzidos 

na exordial remetem ao rito especial da ação monitória constante dos 

artigos 700 a 702 do CPC. Assim, nos termos do artigo 321 do CPC, 

intime-se o autor para adequar os pedidos ao rito da ação ora ajuizada, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Cumpridas as determinações 
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anteriores, recebo a petição inicial e DETERMINO a remessa do presente 

feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca, para designação e realização de audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, caput, do Código de 

Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a intimação da requerente e a 

citação da parte requerida, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º do NCPC). 

Consigne-se que não havendo autocomposição, sai o réu intimado para 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da 

audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). 

Havendo desinteresse da parte requerida na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou da requerida à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela autora (CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá 

conter apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do NCPC). Às 

providências. Juína/MT, 25 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito [1] 1 Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2015, 

Editora Revista dos Tribunais, p. 367
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Processo Número: 1000599-34.2018.8.11.0025
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000599-34.2018.8.11.0025 

AUTOR: ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME RÉU: 

JOCILEIDE DOS SANTOS SILVA VISTOS. Cuida-se de ação de cobrança 

fundamentada em contrato de serviços educacionais. Em sede 

preambular, pleiteou o exequente pelo parcelamento de custas 

processuais iniciais, aduzindo, em síntese, que faz parte do grupo 

econômico composto pelas empresas Academia Juinense de Ensino 

Superior Ltda – Me, Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do 

Juruena – AJES e Instituto Educacional Portal do Saber – IEPS e que nos 

últimos tempos as três instituições ingressaram com inúmeras ações para 

recuperação de débitos educacionais, cuja somatória dos valores das 

causas perfazem a quantia de R$ 574.104,11 (quinhentos e setenta e 

quatro mil cento e quatro reais e onze centavos) e, por isso, exigem o 

recolhimento de custas judiciais no valor aproximado de R$ 28.373,66 

(vinte e oito mil trezentos e setenta e três reais e sessenta e seis 

centavos). Ressaltou que os processos que ainda serão distribuídos, 

atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), e 

perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e um mil duzentos e 

cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou os processos em 

trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. Como é cediço, a 

legislação processual recém-vigorada deu contornos novos à matéria, 

permitindo o parcelamento das custas processuais iniciais e para atos 

específicos, desonerando, assim, os litigantes que demonstrem interesse 

em honrar com o pagamento das despesas processuais, mas demonstrem 

dificuldade em arcar com o dispêndio imediato de todo o valor devido. Na 

hipótese dos autos, é forçoso reconhecer que o demandante nada tem de 

pobre ou carente de recursos, eis que se trata de instituição de ensino 

superior que faz parte de conglomerado econômico de grande porte e 

possui outras unidades de ensino espalhadas pelo Estado, 

distanciando-se, em muito, do conceito legal de ‘pessoa pobre’ para 

obtenção de qualquer benesse judiciária. No mesmo sentido, o argumento 

de que obrigar o recolhimento de custas é ofensa ao principio 

constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste a um mínimo juízo 

de profundidade, porque não há promessa constitucional alguma de que o 

acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por necessidade ou 

mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para litigar. Doutra 

banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na concepção 

jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as mesmas 

dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das instituições de 

ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder Público como 

mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da maioria da 

população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Passada essa premissa, compulsando os 

autos com a devida diligência, observo que o autor objetiva a cobrança de 

dívida estudantil, pelo rito de conhecimento, todavia, os pedidos deduzidos 

na exordial remetem ao rito especial da ação monitória constante dos 

artigos 700 a 702 do CPC. Assim, nos termos do artigo 321 do CPC, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 712 de 962



intime-se o autor para adequar os pedidos ao rito da ação ora ajuizada, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Cumpridas as determinações 

anteriores, recebo a petição inicial e DETERMINO a remessa do presente 

feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca, para designação e realização de audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, caput, do Código de 

Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a intimação da requerente e a 

citação da parte requerida, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º do NCPC). 

Consigne-se que não havendo autocomposição, sai o réu intimado para 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da 

audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). 

Havendo desinteresse da parte requerida na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou da requerida à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela autora (CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá 

conter apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do NCPC). Às 

providências. Juína/MT, 25 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito [1] 1 Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2015, 

Editora Revista dos Tribunais, p. 367

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000601-04.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR GARCIA MENDES (RÉU)

MARILZA ALVES DE OLIVEIRA MENDES (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000601-04.2018.8.11.0025 

AUTOR: ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: MARILZA ALVES DE OLIVEIRA MENDES, VALDENIR 

GARCIA MENDES VISTOS. Cuida-se de ação de cobrança fundamentada 

em contrato de serviços educacionais. Em sede preambular, pleiteou o 

exequente pelo parcelamento de custas processuais iniciais, aduzindo, em 

síntese, que faz parte do grupo econômico composto pelas empresas 

Academia Juinense de Ensino Superior Ltda – Me, Associação Juinense 

de Ensino Superior do Vale do Juruena – AJES e Instituto Educacional 

Portal do Saber – IEPS e que nos últimos tempos as três instituições 

ingressaram com inúmeras ações para recuperação de débitos 

educacionais, cuja somatória dos valores das causas perfazem a quantia 

de R$ 574.104,11 (quinhentos e setenta e quatro mil cento e quatro reais e 

onze centavos) e, por isso, exigem o recolhimento de custas judiciais no 

valor aproximado de R$ 28.373,66 (vinte e oito mil trezentos e setenta e 

três reais e sessenta e seis centavos). Ressaltou que os processos que 

ainda serão distribuídos, atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos 

e cinquenta mil reais), e perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e 

um mil duzentos e cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou 

os processos em trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. 

Como é cediço, a legislação processual recém-vigorada deu contornos 

novos à matéria, permitindo o parcelamento das custas processuais 

iniciais e para atos específicos, desonerando, assim, os litigantes que 

demonstrem interesse em honrar com o pagamento das despesas 

processuais, mas demonstrem dificuldade em arcar com o dispêndio 

imediato de todo o valor devido. Na hipótese dos autos, é forçoso 

reconhecer que o demandante nada tem de pobre ou carente de recursos, 

eis que se trata de instituição de ensino superior que faz parte de 

conglomerado econômico de grande porte e possui outras unidades de 

ensino espalhadas pelo Estado, distanciando-se, em muito, do conceito 

legal de ‘pessoa pobre’ para obtenção de qualquer benesse judiciária. No 

mesmo sentido, o argumento de que obrigar o recolhimento de custas é 

ofensa ao principio constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste 

a um mínimo juízo de profundidade, porque não há promessa constitucional 

alguma de que o acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por 

necessidade ou mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para 

litigar. Doutra banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na 

concepção jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as 

mesmas dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das 

instituições de ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder 

Público como mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da 

maioria da população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Passada essa premissa, compulsando os 
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autos com a devida diligência, observo que o autor objetiva a cobrança de 

dívida estudantil, pelo rito de conhecimento, todavia, os pedidos deduzidos 

na exordial remetem ao rito especial da ação monitória constante dos 

artigos 700 a 702 do CPC. Assim, nos termos do artigo 321 do CPC, 

intime-se o autor para adequar os pedidos ao rito da ação ora ajuizada, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Cumpridas as determinações 

anteriores, recebo a petição inicial e DETERMINO a remessa do presente 

feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca, para designação e realização de audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, caput, do Código de 

Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a intimação da requerente e a 

citação da parte requerida, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º do NCPC). 

Consigne-se que não havendo autocomposição, sai o réu intimado para 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da 

audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). 

Havendo desinteresse da parte requerida na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou da requerida à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela autora (CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá 

conter apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do NCPC). Às 

providências. Juína/MT, 25 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito [1] 1 Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2015, 

Editora Revista dos Tribunais, p. 367
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000602-86.2018.8.11.0025 

AUTOR: ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: MIGUEL PERES, ROBERTA KELY DA COSTA 

GALDINO PERES VISTOS. Cuida-se de ação de cobrança fundamentada 

em contrato de serviços educacionais. Em sede preambular, pleiteou o 

exequente pelo parcelamento de custas processuais iniciais, aduzindo, em 

síntese, que faz parte do grupo econômico composto pelas empresas 

Academia Juinense de Ensino Superior Ltda – Me, Associação Juinense 

de Ensino Superior do Vale do Juruena – AJES e Instituto Educacional 

Portal do Saber – IEPS e que nos últimos tempos as três instituições 

ingressaram com inúmeras ações para recuperação de débitos 

educacionais, cuja somatória dos valores das causas perfazem a quantia 

de R$ 574.104,11 (quinhentos e setenta e quatro mil cento e quatro reais e 

onze centavos) e, por isso, exigem o recolhimento de custas judiciais no 

valor aproximado de R$ 28.373,66 (vinte e oito mil trezentos e setenta e 

três reais e sessenta e seis centavos). Ressaltou que os processos que 

ainda serão distribuídos, atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos 

e cinquenta mil reais), e perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e 

um mil duzentos e cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou 

os processos em trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. 

Como é cediço, a legislação processual recém-vigorada deu contornos 

novos à matéria, permitindo o parcelamento das custas processuais 

iniciais e para atos específicos, desonerando, assim, os litigantes que 

demonstrem interesse em honrar com o pagamento das despesas 

processuais, mas demonstrem dificuldade em arcar com o dispêndio 

imediato de todo o valor devido. Na hipótese dos autos, é forçoso 

reconhecer que o demandante nada tem de pobre ou carente de recursos, 

eis que se trata de instituição de ensino superior que faz parte de 

conglomerado econômico de grande porte e possui outras unidades de 

ensino espalhadas pelo Estado, distanciando-se, em muito, do conceito 

legal de ‘pessoa pobre’ para obtenção de qualquer benesse judiciária. No 

mesmo sentido, o argumento de que obrigar o recolhimento de custas é 

ofensa ao principio constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste 

a um mínimo juízo de profundidade, porque não há promessa constitucional 

alguma de que o acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por 

necessidade ou mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para 

litigar. Doutra banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na 

concepção jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as 

mesmas dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das 

instituições de ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder 

Público como mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da 

maioria da população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 
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lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Passada essa premissa, compulsando os 

autos com a devida diligência, observo que o autor objetiva a cobrança de 

dívida estudantil, pelo rito de conhecimento, todavia, os pedidos deduzidos 

na exordial remetem ao rito especial da ação monitória constante dos 

artigos 700 a 702 do CPC. Assim, nos termos do artigo 321 do CPC, 

intime-se o autor para adequar os pedidos ao rito da ação ora ajuizada, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Cumpridas as determinações 

anteriores, recebo a petição inicial e DETERMINO a remessa do presente 

feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca, para designação e realização de audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, caput, do Código de 

Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a intimação da requerente e a 

citação da parte requerida, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º do NCPC). 

Consigne-se que não havendo autocomposição, sai o réu intimado para 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da 

audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). 

Havendo desinteresse da parte requerida na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou da requerida à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela autora (CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá 

conter apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do NCPC). Às 

providências. Juína/MT, 25 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito [1] 1 Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2015, 

Editora Revista dos Tribunais, p. 367

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000604-56.2018.8.11.0025

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

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO MARTINS LAZARINI (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000604-56.2018.8.11.0025 

AUTOR: ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME RÉU: 

REGINALDO MARTINS LAZARINI VISTOS. Cuida-se de ação de cobrança 

fundamentada em contrato de serviços educacionais. Em sede 

preambular, pleiteou o exequente pelo parcelamento de custas 

processuais iniciais, aduzindo, em síntese, que faz parte do grupo 

econômico composto pelas empresas Academia Juinense de Ensino 

Superior Ltda – Me, Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do 

Juruena – AJES e Instituto Educacional Portal do Saber – IEPS e que nos 

últimos tempos as três instituições ingressaram com inúmeras ações para 

recuperação de débitos educacionais, cuja somatória dos valores das 

causas perfazem a quantia de R$ 574.104,11 (quinhentos e setenta e 

quatro mil cento e quatro reais e onze centavos) e, por isso, exigem o 

recolhimento de custas judiciais no valor aproximado de R$ 28.373,66 

(vinte e oito mil trezentos e setenta e três reais e sessenta e seis 

centavos). Ressaltou que os processos que ainda serão distribuídos, 

atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), e 

perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e um mil duzentos e 

cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou os processos em 

trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. Como é cediço, a 

legislação processual recém-vigorada deu contornos novos à matéria, 

permitindo o parcelamento das custas processuais iniciais e para atos 

específicos, desonerando, assim, os litigantes que demonstrem interesse 

em honrar com o pagamento das despesas processuais, mas demonstrem 

dificuldade em arcar com o dispêndio imediato de todo o valor devido. Na 

hipótese dos autos, é forçoso reconhecer que o demandante nada tem de 

pobre ou carente de recursos, eis que se trata de instituição de ensino 

superior que faz parte de conglomerado econômico de grande porte e 

possui outras unidades de ensino espalhadas pelo Estado, 

distanciando-se, em muito, do conceito legal de ‘pessoa pobre’ para 

obtenção de qualquer benesse judiciária. No mesmo sentido, o argumento 

de que obrigar o recolhimento de custas é ofensa ao principio 

constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste a um mínimo juízo 

de profundidade, porque não há promessa constitucional alguma de que o 

acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por necessidade ou 

mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para litigar. Doutra 

banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na concepção 

jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as mesmas 

dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das instituições de 

ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder Público como 

mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da maioria da 

população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 
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clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Passada essa premissa, compulsando os 

autos com a devida diligência, observo que o autor objetiva a cobrança de 

dívida estudantil, pelo rito de conhecimento, todavia, os pedidos deduzidos 

na exordial remetem ao rito especial da ação monitória constante dos 

artigos 700 a 702 do CPC. Assim, nos termos do artigo 321 do CPC, 

intime-se o autor para adequar os pedidos ao rito da ação ora ajuizada, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Cumpridas as determinações 

anteriores, recebo a petição inicial e DETERMINO a remessa do presente 

feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca, para designação e realização de audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, caput, do Código de 

Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a intimação da requerente e a 

citação da parte requerida, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º do NCPC). 

Consigne-se que não havendo autocomposição, sai o réu intimado para 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da 

audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). 

Havendo desinteresse da parte requerida na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou da requerida à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela autora (CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá 

conter apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do NCPC). Às 

providências. Juína/MT, 25 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito [1] 1 Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2015, 

Editora Revista dos Tribunais, p. 367
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000607-11.2018.8.11.0025 

AUTOR: ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: ANA CAROLINA LEITE DOS SANTOS VISTOS. 

Cuida-se de ação de cobrança fundamentada em contrato de serviços 

educacionais. Em sede preambular, pleiteou o exequente pelo 

parcelamento de custas processuais iniciais, aduzindo, em síntese, que 

faz parte do grupo econômico composto pelas empresas Academia 

Juinense de Ensino Superior Ltda – Me, Associação Juinense de Ensino 

Superior do Vale do Juruena – AJES e Instituto Educacional Portal do 

Saber – IEPS e que nos últimos tempos as três instituições ingressaram 

com inúmeras ações para recuperação de débitos educacionais, cuja 

somatória dos valores das causas perfazem a quantia de R$ 574.104,11 

(quinhentos e setenta e quatro mil cento e quatro reais e onze centavos) 

e, por isso, exigem o recolhimento de custas judiciais no valor aproximado 

de R$ 28.373,66 (vinte e oito mil trezentos e setenta e três reais e 

sessenta e seis centavos). Ressaltou que os processos que ainda serão 

distribuídos, atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta 

mil reais), e perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e um mil 

duzentos e cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou os 

processos em trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. Como 

é cediço, a legislação processual recém-vigorada deu contornos novos à 

matéria, permitindo o parcelamento das custas processuais iniciais e para 

atos específicos, desonerando, assim, os litigantes que demonstrem 

interesse em honrar com o pagamento das despesas processuais, mas 

demonstrem dificuldade em arcar com o dispêndio imediato de todo o valor 

devido. Na hipótese dos autos, é forçoso reconhecer que o demandante 

nada tem de pobre ou carente de recursos, eis que se trata de instituição 

de ensino superior que faz parte de conglomerado econômico de grande 

porte e possui outras unidades de ensino espalhadas pelo Estado, 

distanciando-se, em muito, do conceito legal de ‘pessoa pobre’ para 

obtenção de qualquer benesse judiciária. No mesmo sentido, o argumento 

de que obrigar o recolhimento de custas é ofensa ao principio 

constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste a um mínimo juízo 

de profundidade, porque não há promessa constitucional alguma de que o 

acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por necessidade ou 

mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para litigar. Doutra 

banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na concepção 

jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as mesmas 

dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das instituições de 

ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder Público como 

mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da maioria da 

população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 
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decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Passada essa premissa, compulsando os 

autos com a devida diligência, observo que o autor objetiva a cobrança de 

dívida estudantil, pelo rito de conhecimento, todavia, os pedidos deduzidos 

na exordial remetem ao rito especial da ação monitória constante dos 

artigos 700 a 702 do CPC. Assim, nos termos do artigo 321 do CPC, 

intime-se o autor para adequar os pedidos ao rito da ação ora ajuizada, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Cumpridas as determinações 

anteriores, recebo a petição inicial e DETERMINO a remessa do presente 

feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca, para designação e realização de audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, caput, do Código de 

Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a intimação da requerente e a 

citação da parte requerida, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º do NCPC). 

Consigne-se que não havendo autocomposição, sai o réu intimado para 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da 

audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). 

Havendo desinteresse da parte requerida na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou da requerida à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela autora (CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá 

conter apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do NCPC). Às 

providências. Juína/MT, 25 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito [1] 1 Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2015, 

Editora Revista dos Tribunais, p. 367

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000578-58.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEREIRA SANTANA (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000578-58.2018.8.11.0025 

AUTOR: ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: RODRIGO PEREIRA SANTANA VISTOS. Cuida-se de 

ação monitória fundamentada em contrato de prestação de serviços 

educacionais sem força executiva. Em sede preambular, pleiteou o 

exequente pelo parcelamento de custas processuais iniciais, aduzindo, em 

síntese, que faz parte do grupo econômico composto pelas empresas 

Academia Juinense de Ensino Superior Ltda – Me, Associação Juinense 

de Ensino Superior do Vale do Juruena – AJES e Instituto Educacional 

Portal do Saber – IEPS e que nos últimos tempos as três instituições 

ingressaram com inúmeras ações para recuperação de débitos 

educacionais, cuja somatória dos valores das causas perfazem a quantia 

de R$ 574.104,11 (quinhentos e setenta e quatro mil cento e quatro reais e 

onze centavos) e, por isso, exigem o recolhimento de custas judiciais no 

valor aproximado de R$ 28.373,66 (vinte e oito mil trezentos e setenta e 

três reais e sessenta e seis centavos). Ressaltou que os processos que 

ainda serão distribuídos, atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos 

e cinquenta mil reais), e perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e 

um mil duzentos e cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou 

os processos em trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. 

Como é cediço, a legislação processual recém-vigorada deu contornos 

novos à matéria, permitindo o parcelamento das custas processuais 

iniciais e para atos específicos, desonerando, assim, os litigantes que 

demonstrem interesse em honrar com o pagamento das despesas 

processuais, mas demonstrem dificuldade em arcar com o dispêndio 

imediato de todo o valor devido. Na hipótese dos autos, é forçoso 

reconhecer que o demandante nada tem de pobre ou carente de recursos, 

eis que se trata de instituição de ensino superior que faz parte de 

conglomerado econômico de grande porte e possui outras unidades de 

ensino espalhadas pelo Estado, distanciando-se, em muito, do conceito 

legal de ‘pessoa pobre’ para obtenção de qualquer benesse judiciária. No 

mesmo sentido, o argumento de que obrigar o recolhimento de custas é 

ofensa ao principio constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste 

a um mínimo juízo de profundidade, porque não há promessa constitucional 

alguma de que o acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por 

necessidade ou mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para 

litigar. Doutra banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na 

concepção jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as 

mesmas dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das 

instituições de ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder 

Público como mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da 

maioria da população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 
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de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Cumprida a determinação anterior, da 

análise à peça de ingresso verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do CPC, assim como foram observadas as determinações 

postas no artigo 798 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no 

disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a petição inicial. 

Inexistindo força executiva no contrato firmado entre as partes em razão 

da prescrição do direito do credor ao ajuizamento de ação de execução 

de título extrajudicial, doutro lado, existindo prova robusta do montante 

devido, mostra-se perfeitamente adequada a utilização da monitória, nos 

moldes do art. 700, do NCPC, razão porque recebo a petição inicial, posto 

que preenchidos os requisitos legais (art. 319, CPC). Saliento, outrossim, 

que a nova sistemática do diploma processual vigente trouxe como um dos 

seus vetores principiológicos a busca por uma solução consensual de 

conflitos. Todavia, como se sabe, a fase de transição e consolidação de 

um novo sistema provoca inúmeras mudanças de posicionamento e, neste 

contexto, a ação monitória conservou sua condição de procedimento 

especial, razão porque, refluindo do posicionamento firmado 

anteriormente, por ter a monitoria finalidade injuntiva (formação de um título 

executivo judicial sem a necessidade de contraditório prévio e, 

consequentemente, sem a prévia designação de audiência de 

conciliação/mediação), entendo ser despicienda a designação prévia de 

audiência de conciliação/mediação no presente feito. Cite-se o requerido 

para opor embargos à monitória, no prazo de 15 (quinze) dias úteis ou, no 

mesmo prazo, efetuar o pagamento do débito e de honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, com isenção do 

pagamento de custas processuais, nos termos do art. 701, §1º, NCPC. 

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, art. 701, 

§2º). Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. 

Juína/MT, 25 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] 1 

Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2015, Editora 

Revista dos Tribunais, p. 367

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000610-63.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA OLIVEIRA MULLER (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000610-63.2018.8.11.0025 

AUTOR: ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: ANGELICA OLIVEIRA MULLER VISTOS. Cuida-se de 

ação monitória fundamentada em contrato de prestação de serviços 

educacionais sem força executiva. Em sede preambular, pleiteou o 

exequente pelo parcelamento de custas processuais iniciais, aduzindo, em 

síntese, que faz parte do grupo econômico composto pelas empresas 

Academia Juinense de Ensino Superior Ltda – Me, Associação Juinense 

de Ensino Superior do Vale do Juruena – AJES e Instituto Educacional 

Portal do Saber – IEPS e que nos últimos tempos as três instituições 

ingressaram com inúmeras ações para recuperação de débitos 

educacionais, cuja somatória dos valores das causas perfazem a quantia 

de R$ 574.104,11 (quinhentos e setenta e quatro mil cento e quatro reais e 

onze centavos) e, por isso, exigem o recolhimento de custas judiciais no 

valor aproximado de R$ 28.373,66 (vinte e oito mil trezentos e setenta e 

três reais e sessenta e seis centavos). Ressaltou que os processos que 

ainda serão distribuídos, atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos 

e cinquenta mil reais), e perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e 

um mil duzentos e cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou 

os processos em trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. 

Como é cediço, a legislação processual recém-vigorada deu contornos 

novos à matéria, permitindo o parcelamento das custas processuais 

iniciais e para atos específicos, desonerando, assim, os litigantes que 

demonstrem interesse em honrar com o pagamento das despesas 

processuais, mas demonstrem dificuldade em arcar com o dispêndio 

imediato de todo o valor devido. Na hipótese dos autos, é forçoso 

reconhecer que o demandante nada tem de pobre ou carente de recursos, 

eis que se trata de instituição de ensino superior que faz parte de 

conglomerado econômico de grande porte e possui outras unidades de 

ensino espalhadas pelo Estado, distanciando-se, em muito, do conceito 

legal de ‘pessoa pobre’ para obtenção de qualquer benesse judiciária. No 

mesmo sentido, o argumento de que obrigar o recolhimento de custas é 

ofensa ao principio constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste 

a um mínimo juízo de profundidade, porque não há promessa constitucional 

alguma de que o acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por 

necessidade ou mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para 

litigar. Doutra banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na 

concepção jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as 

mesmas dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das 

instituições de ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder 

Público como mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da 

maioria da população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 
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prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Cumprida a determinação anterior, da 

análise à peça de ingresso verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do CPC, assim como foram observadas as determinações 

postas no artigo 798 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no 

disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a petição inicial. 

Inexistindo força executiva no contrato firmado entre as partes em razão 

da prescrição do direito do credor ao ajuizamento de ação de execução 

de título extrajudicial, doutro lado, existindo prova robusta do montante 

devido, mostra-se perfeitamente adequada a utilização da monitória, nos 

moldes do art. 700, do NCPC, razão porque recebo a petição inicial, posto 

que preenchidos os requisitos legais (art. 319, CPC). Saliento, outrossim, 

que a nova sistemática do diploma processual vigente trouxe como um dos 

seus vetores principiológicos a busca por uma solução consensual de 

conflitos. Todavia, como se sabe, a fase de transição e consolidação de 

um novo sistema provoca inúmeras mudanças de posicionamento e, neste 

contexto, a ação monitória conservou sua condição de procedimento 

especial, razão porque, refluindo do posicionamento firmado 

anteriormente, por ter a monitoria finalidade injuntiva (formação de um título 

executivo judicial sem a necessidade de contraditório prévio e, 

consequentemente, sem a prévia designação de audiência de 

conciliação/mediação), entendo ser despicienda a designação prévia de 

audiência de conciliação/mediação no presente feito. Cite-se o requerido 

para opor embargos à monitória, no prazo de 15 (quinze) dias úteis ou, no 

mesmo prazo, efetuar o pagamento do débito e de honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, com isenção do 

pagamento de custas processuais, nos termos do art. 701, §1º, NCPC. 

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, art. 701, 

§2º). Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. 

Juína/MT, 25 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] 1 

Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2015, Editora 

Revista dos Tribunais, p. 367
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000613-18.2018.8.11.0025 

AUTOR: ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: REGINA CRISTINA DA CRUZ MARTINS VISTOS. 

Cuida-se de ação monitória fundamentada em contrato de prestação de 

serviços educacionais sem força executiva. Em sede preambular, pleiteou 

o exequente pelo parcelamento de custas processuais iniciais, aduzindo, 

em síntese, que faz parte do grupo econômico composto pelas empresas 

Academia Juinense de Ensino Superior Ltda – Me, Associação Juinense 

de Ensino Superior do Vale do Juruena – AJES e Instituto Educacional 

Portal do Saber – IEPS e que nos últimos tempos as três instituições 

ingressaram com inúmeras ações para recuperação de débitos 

educacionais, cuja somatória dos valores das causas perfazem a quantia 

de R$ 574.104,11 (quinhentos e setenta e quatro mil cento e quatro reais e 

onze centavos) e, por isso, exigem o recolhimento de custas judiciais no 

valor aproximado de R$ 28.373,66 (vinte e oito mil trezentos e setenta e 

três reais e sessenta e seis centavos). Ressaltou que os processos que 

ainda serão distribuídos, atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos 

e cinquenta mil reais), e perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e 

um mil duzentos e cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou 

os processos em trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. 

Como é cediço, a legislação processual recém-vigorada deu contornos 

novos à matéria, permitindo o parcelamento das custas processuais 

iniciais e para atos específicos, desonerando, assim, os litigantes que 

demonstrem interesse em honrar com o pagamento das despesas 

processuais, mas demonstrem dificuldade em arcar com o dispêndio 

imediato de todo o valor devido. Na hipótese dos autos, é forçoso 

reconhecer que o demandante nada tem de pobre ou carente de recursos, 

eis que se trata de instituição de ensino superior que faz parte de 

conglomerado econômico de grande porte e possui outras unidades de 

ensino espalhadas pelo Estado, distanciando-se, em muito, do conceito 

legal de ‘pessoa pobre’ para obtenção de qualquer benesse judiciária. No 

mesmo sentido, o argumento de que obrigar o recolhimento de custas é 

ofensa ao principio constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste 

a um mínimo juízo de profundidade, porque não há promessa constitucional 

alguma de que o acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por 

necessidade ou mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para 

litigar. Doutra banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na 

concepção jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as 

mesmas dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das 

instituições de ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder 

Público como mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da 

maioria da população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 
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abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Cumprida a determinação anterior, da 

análise à peça de ingresso verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do CPC, assim como foram observadas as determinações 

postas no artigo 798 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no 

disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a petição inicial. 

Inexistindo força executiva no contrato firmado entre as partes em razão 

da prescrição do direito do credor ao ajuizamento de ação de execução 

de título extrajudicial, doutro lado, existindo prova robusta do montante 

devido, mostra-se perfeitamente adequada a utilização da monitória, nos 

moldes do art. 700, do NCPC, razão porque recebo a petição inicial, posto 

que preenchidos os requisitos legais (art. 319, CPC). Saliento, outrossim, 

que a nova sistemática do diploma processual vigente trouxe como um dos 

seus vetores principiológicos a busca por uma solução consensual de 

conflitos. Todavia, como se sabe, a fase de transição e consolidação de 

um novo sistema provoca inúmeras mudanças de posicionamento e, neste 

contexto, a ação monitória conservou sua condição de procedimento 

especial, razão porque, refluindo do posicionamento firmado 

anteriormente, por ter a monitoria finalidade injuntiva (formação de um título 

executivo judicial sem a necessidade de contraditório prévio e, 

consequentemente, sem a prévia designação de audiência de 

conciliação/mediação), entendo ser despicienda a designação prévia de 

audiência de conciliação/mediação no presente feito. Cite-se o requerido 

para opor embargos à monitória, no prazo de 15 (quinze) dias úteis ou, no 

mesmo prazo, efetuar o pagamento do débito e de honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, com isenção do 

pagamento de custas processuais, nos termos do art. 701, §1º, NCPC. 

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, art. 701, 

§2º). Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. 

Juína/MT, 25 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] 1 

Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2015, Editora 

Revista dos Tribunais, p. 367
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000615-85.2018.8.11.0025 

AUTOR: ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: WANIA CARINA MACHADO NUNES VISTOS. 

Cuida-se de ação monitória fundamentada em contrato de prestação de 

serviços educacionais sem força executiva. Em sede preambular, pleiteou 

o exequente pelo parcelamento de custas processuais iniciais, aduzindo, 

em síntese, que faz parte do grupo econômico composto pelas empresas 

Academia Juinense de Ensino Superior Ltda – Me, Associação Juinense 

de Ensino Superior do Vale do Juruena – AJES e Instituto Educacional 

Portal do Saber – IEPS e que nos últimos tempos as três instituições 

ingressaram com inúmeras ações para recuperação de débitos 

educacionais, cuja somatória dos valores das causas perfazem a quantia 

de R$ 574.104,11 (quinhentos e setenta e quatro mil cento e quatro reais e 

onze centavos) e, por isso, exigem o recolhimento de custas judiciais no 

valor aproximado de R$ 28.373,66 (vinte e oito mil trezentos e setenta e 

três reais e sessenta e seis centavos). Ressaltou que os processos que 

ainda serão distribuídos, atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos 

e cinquenta mil reais), e perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e 

um mil duzentos e cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou 

os processos em trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. 

Como é cediço, a legislação processual recém-vigorada deu contornos 

novos à matéria, permitindo o parcelamento das custas processuais 

iniciais e para atos específicos, desonerando, assim, os litigantes que 

demonstrem interesse em honrar com o pagamento das despesas 

processuais, mas demonstrem dificuldade em arcar com o dispêndio 

imediato de todo o valor devido. Na hipótese dos autos, é forçoso 

reconhecer que o demandante nada tem de pobre ou carente de recursos, 

eis que se trata de instituição de ensino superior que faz parte de 

conglomerado econômico de grande porte e possui outras unidades de 

ensino espalhadas pelo Estado, distanciando-se, em muito, do conceito 

legal de ‘pessoa pobre’ para obtenção de qualquer benesse judiciária. No 

mesmo sentido, o argumento de que obrigar o recolhimento de custas é 

ofensa ao principio constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste 

a um mínimo juízo de profundidade, porque não há promessa constitucional 

alguma de que o acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por 

necessidade ou mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para 

litigar. Doutra banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na 

concepção jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as 

mesmas dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das 

instituições de ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder 

Público como mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da 

maioria da população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 
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mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Cumprida a determinação anterior, da 

análise à peça de ingresso verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do CPC, assim como foram observadas as determinações 

postas no artigo 798 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no 

disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a petição inicial. 

Inexistindo força executiva no contrato firmado entre as partes em razão 

da prescrição do direito do credor ao ajuizamento de ação de execução 

de título extrajudicial, doutro lado, existindo prova robusta do montante 

devido, mostra-se perfeitamente adequada a utilização da monitória, nos 

moldes do art. 700, do NCPC, razão porque recebo a petição inicial, posto 

que preenchidos os requisitos legais (art. 319, CPC). Saliento, outrossim, 

que a nova sistemática do diploma processual vigente trouxe como um dos 

seus vetores principiológicos a busca por uma solução consensual de 

conflitos. Todavia, como se sabe, a fase de transição e consolidação de 

um novo sistema provoca inúmeras mudanças de posicionamento e, neste 

contexto, a ação monitória conservou sua condição de procedimento 

especial, razão porque, refluindo do posicionamento firmado 

anteriormente, por ter a monitoria finalidade injuntiva (formação de um título 

executivo judicial sem a necessidade de contraditório prévio e, 

consequentemente, sem a prévia designação de audiência de 

conciliação/mediação), entendo ser despicienda a designação prévia de 

audiência de conciliação/mediação no presente feito. Cite-se o requerido 

para opor embargos à monitória, no prazo de 15 (quinze) dias úteis ou, no 

mesmo prazo, efetuar o pagamento do débito e de honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, com isenção do 

pagamento de custas processuais, nos termos do art. 701, §1º, NCPC. 

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, art. 701, 

§2º). Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. 

Juína/MT, 25 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] 1 

Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2015, Editora 

Revista dos Tribunais, p. 367
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000617-55.2018.8.11.0025 

AUTOR: ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: SIRLENE APARECIDA MERGEN VISTOS. Cuida-se de 

ação monitória fundamentada em contrato de prestação de serviços 

educacionais sem força executiva. Em sede preambular, pleiteou o 

exequente pelo parcelamento de custas processuais iniciais, aduzindo, em 

síntese, que faz parte do grupo econômico composto pelas empresas 

Academia Juinense de Ensino Superior Ltda – Me, Associação Juinense 

de Ensino Superior do Vale do Juruena – AJES e Instituto Educacional 

Portal do Saber – IEPS e que nos últimos tempos as três instituições 

ingressaram com inúmeras ações para recuperação de débitos 

educacionais, cuja somatória dos valores das causas perfazem a quantia 

de R$ 574.104,11 (quinhentos e setenta e quatro mil cento e quatro reais e 

onze centavos) e, por isso, exigem o recolhimento de custas judiciais no 

valor aproximado de R$ 28.373,66 (vinte e oito mil trezentos e setenta e 

três reais e sessenta e seis centavos). Ressaltou que os processos que 

ainda serão distribuídos, atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos 

e cinquenta mil reais), e perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e 

um mil duzentos e cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou 

os processos em trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. 

Como é cediço, a legislação processual recém-vigorada deu contornos 

novos à matéria, permitindo o parcelamento das custas processuais 

iniciais e para atos específicos, desonerando, assim, os litigantes que 

demonstrem interesse em honrar com o pagamento das despesas 

processuais, mas demonstrem dificuldade em arcar com o dispêndio 

imediato de todo o valor devido. Na hipótese dos autos, é forçoso 

reconhecer que o demandante nada tem de pobre ou carente de recursos, 

eis que se trata de instituição de ensino superior que faz parte de 

conglomerado econômico de grande porte e possui outras unidades de 

ensino espalhadas pelo Estado, distanciando-se, em muito, do conceito 

legal de ‘pessoa pobre’ para obtenção de qualquer benesse judiciária. No 

mesmo sentido, o argumento de que obrigar o recolhimento de custas é 

ofensa ao principio constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste 

a um mínimo juízo de profundidade, porque não há promessa constitucional 

alguma de que o acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por 

necessidade ou mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para 

litigar. Doutra banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na 

concepção jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as 

mesmas dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das 

instituições de ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder 

Público como mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da 

maioria da população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 
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embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Cumprida a determinação anterior, da 

análise à peça de ingresso verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do CPC, assim como foram observadas as determinações 

postas no artigo 798 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no 

disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a petição inicial. 

Inexistindo força executiva no contrato firmado entre as partes em razão 

da prescrição do direito do credor ao ajuizamento de ação de execução 

de título extrajudicial, doutro lado, existindo prova robusta do montante 

devido, mostra-se perfeitamente adequada a utilização da monitória, nos 

moldes do art. 700, do NCPC, razão porque recebo a petição inicial, posto 

que preenchidos os requisitos legais (art. 319, CPC). Saliento, outrossim, 

que a nova sistemática do diploma processual vigente trouxe como um dos 

seus vetores principiológicos a busca por uma solução consensual de 

conflitos. Todavia, como se sabe, a fase de transição e consolidação de 

um novo sistema provoca inúmeras mudanças de posicionamento e, neste 

contexto, a ação monitória conservou sua condição de procedimento 

especial, razão porque, refluindo do posicionamento firmado 

anteriormente, por ter a monitoria finalidade injuntiva (formação de um título 

executivo judicial sem a necessidade de contraditório prévio e, 

consequentemente, sem a prévia designação de audiência de 

conciliação/mediação), entendo ser despicienda a designação prévia de 

audiência de conciliação/mediação no presente feito. Cite-se o requerido 

para opor embargos à monitória, no prazo de 15 (quinze) dias úteis ou, no 

mesmo prazo, efetuar o pagamento do débito e de honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, com isenção do 

pagamento de custas processuais, nos termos do art. 701, §1º, NCPC. 

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, art. 701, 

§2º). Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. 

Juína/MT, 25 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] 1 

Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2015, Editora 

Revista dos Tribunais, p. 367

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000467-74.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA SANTANA CURZEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS OAB - MT3817/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORI CURZEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000467-74.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: SELMA SANTANA CURZEL REQUERIDO: LORI CURZEL 

VISTOS. Prefacialmente, considerando que o documento de ID. 12581366 

está ilegível, intime-se a autora para promover a regularização necessária, 

no prazo de 15 dias, sob de indeferimento da petição inicial. Cumprida a 

determinação anterior, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo 

codex, recebo a petição inicial e DETERMINO a remessa do presente feito 

ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca, 

para designação e realização de audiência de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334, caput, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, 

proceda-se a intimação da requerente e a citação da parte requerida, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência 

designada (art. 695, § 2º do NCPC). Consigne-se que não havendo 

autocomposição, sai o réu intimado para oferecer contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a partir da data da audiência, sob pena de incorrer 

nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). Havendo desinteresse da parte 

requerida na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias 

de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora 

(CPC art. 344). Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do NCPC). Concedo a autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providencias. Juína/MT, 29 de maio de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000811-89.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE JUINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE PEDRO LOPES FILHO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Meritíssimo Juiz, Diante da peculiaridade do caso, pugna que seja a parte 

autora intimada para apresentar o endereço do sr. Francisco Donini Filho, 

pois conforme consta no boletim de ocorrências que acompanha a petição 

inicial este é sobrinho do falecido e compareceu na Delegacia, após ser 

localizado por um vereador. Após, seja designada audiência. Juína/MT, 30 

de novembro de 2017. Itâmara Guimarães R. Pinheiro Promotora de Justiça

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000465-07.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIGMA AGROPECUARIA LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO VILLA MORELI OAB - PR65716 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000465-07.2018.8.11.0025 

EMBARGANTE: OSMAR OLIVEIRA EMBARGADO: SIGMA AGROPECUARIA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 722 de 962



LTDA VISTOS. Conforme se infere da inicial, o embargante, ao argumento 

de não possuir condições financeiras para arcar com as custas e 

despesas de ingresso, pleiteou a concessão do benefício processual da 

gratuidade de justiça. De acordo com o Art. 98 do NCPC, considera-se 

necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios. Por outro lado o Art. 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição da República dispõe que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. O Art. 98 e ss. do NCPC, que trata da assistência judiciária aos 

necessitados, deve ser interpretado tendo por base a Constituição da 

República, razão pela qual a parte deve comprovar sua insuficiência de 

recursos. Sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza 

claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas 

que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de todo e 

qualquer pedido de assistência. Desta forma, intime-se a embargante para, 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis (Art. 219, NCPC), completar a inicial, 

juntando documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, bem 

como da declaração de hipossuficiência, com o fito de viabilizar a análise 

do pedido – forte no §2º, do Art. 99, do NCPC. Após, tornem os autos 

conclusos para deliberações. Às providências. Juína/MT, 25 de maio de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000590-72.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDISON MARTINS MARIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000590-72.2018.8.11.0025 

AUTOR: VALDISON MARTINS MARIANO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL VISTOS. Cuida-se de ação previdenciária objetivando 

a concessão de auxílio-doença, remetido a este Juízo pela Justiça Federal 

em razão da constatação de que incapacidade laboral defendida nos 

autos decorreria de acidente de trabalho, sendo, portanto, competência da 

justiça comum para processamento e julgamento do feito. Conforme se 

infere dos autos, o requerente, ao argumento de não possuir condições 

financeiras para arcar com as custas e despesas de ingresso, pleiteou a 

concessão do benefício processual da gratuidade de justiça. De acordo 

com o Art. 98 do NCPC, considera-se necessitada a pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 

Por outro lado o Art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe 

que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. O Art. 98 e ss. do NCPC, que 

trata da assistência judiciária aos necessitados, deve ser interpretado 

tendo por base a Constituição da República, razão pela qual a parte deve 

comprovar sua insuficiência de recursos. Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, 

intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (Art. 219, 

NCPC), completar a inicial, juntando documentos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, bem como da declaração de hipossuficiência, 

com o fito de viabilizar a análise do pedido – forte no §2º, do Art. 99, do 

NCPC. Após, tornem os autos conclusos para deliberações. Às 

providências. Juína/MT, 25 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000438-24.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE SEABRA SOARES (REQUERENTE)

ALEXANDRA SEABRA SOARES (REQUERENTE)

WOSHINGTON LUIZ SEABRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA OAB - MT0021917A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (INTERESSADO)

Outros Interessados:

WOSHINGTON LUIZ SEABRA SOARES (HERDEIRO)

ALEXANDRA SEABRA SOARES (HERDEIRO)

REJANE SEABRA SOARES (HERDEIRO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000438-24.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: WOSHINGTON LUIZ SEABRA SOARES, REJANE SEABRA 

SOARES, ALEXANDRA SEABRA SOARES INTERESSADO: CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL VISTOS. Conforme se infere da inicial, os 

requerentes, ao argumento de não possuírem condições financeiras para 

arcar com as custas e despesas de ingresso, pleitearam a concessão do 

benefício processual da gratuidade de justiça. De acordo com o Art. 98 do 

NCPC, considera-se necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro lado o Art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. O Art. 98 e ss. do NCPC, que trata da 

assistência judiciária aos necessitados, deve ser interpretado tendo por 

base a Constituição da República, razão pela qual a parte deve comprovar 

sua insuficiência de recursos. Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, 

intimem-se os requerentes para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (Art. 

219, NCPC), completarem a inicial, juntando documentos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, bem como da declaração de hipossuficiência, 

com o fito de viabilizar a análise do pedido – forte no §2º, do Art. 99, do 

NCPC. Após, tornem os autos conclusos para deliberações. Às 

providências. Juína/MT, 25 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000567-29.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO JOSE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000567-29.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: CICERO JOSE DIAS REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Conforme se infere da 

inicial, o requerente, ao argumento de não possuir condições financeiras 

para arcar com as custas e despesas de ingresso, pleiteou a concessão 

do benefício processual da gratuidade de justiça. De acordo com o Art. 98 

do NCPC, considera-se necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira 

ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro lado o Art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. O Art. 98 e ss. do NCPC, que trata da 

assistência judiciária aos necessitados, deve ser interpretado tendo por 

base a Constituição da República, razão pela qual a parte deve comprovar 

sua insuficiência de recursos. Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, 

intimem-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (Art. 219, 

NCPC), completar a inicial, juntando documentos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, com o fito de viabilizar a análise do pedido – 

forte no §2º, do Art. 99, do NCPC. Ademais, considerando que os 

documentos indicados às fls. 05 e 07 do ID. 12994095 e fl. 05 do ID. 

12994241, estão ilegíveis, deverá o autor adotar as providências 
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necessárias para sanar o defeito apontado, o mesmo prazo de 15 dias. 

Após, tornem os autos conclusos para deliberações. Às providências. 

Juína/MT, 28 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000528-32.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANTONIO MEDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000528-32.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: SEBASTIAO ANTONIO MEDRADE REQUERIDO: WILSON 

GONCALVES DE OLIVEIRA VISTOS. Cuida-se de Ação de Guarda 

proposta por Sebastião Antônio Medrade em face de Wilson Goncalves de 

Oliveira, objetivando a concessão da guarda dos menores Lucas Medrade 

Gonçalves, Weverson Gladison Medrade Gonçalves e Carlos Eduardo de 

Oliveira. Aduz o autor que é avô materno dos infantes e que desde o 

falecimento da genitora, Juliana Antonio Medrade, eles estão sob sua 

guarda e responsabilidade, porém, está encontrando dificuldade em lhes 

prover os cuidados que necessitam, notadamente em razão da não 

formalização da sua condição de guardião e responsável por eles. Relata, 

ainda, que os infantes Lucas Medrade Gonçalves e Weverson Gladison 

Medrade Gonçalves são filhos de Wilson Gonçalves de Oliveira, que 

atualmente encontra-se recluso na Cadeia Pública deste Município, e que o 

infante Carlos Eduardo Medrade não possui genitor conhecido. Nesses 

moldes, objetivando regularizar situação já consolidada, requer, em sede 

de tutela de urgência, a guarda provisória dos infantes. Compulsando os 

autos, verifico a necessidade de ser promovida a emenda da petição 

inicial, isso porque de uma breve leitura a exordial é possível constatar 

que o único ponto em comum entre os infantes tutelados é a identidade de 

genitora e avô materno, inexistindo, contudo, a mesma similitude na 

relação paterno-filial. Em outras palavras, as relações de direito material 

que deram origem ao ajuizamento da presente ação são distintas, sendo 

uma fundamentada no poder pátrio do demandado Wilson Gonçalves de 

Oliveira em relação aos infantes Lucas Medrade Gonçalves e Weverson 

Gladison Medrade Gonçalves e outra na inexistência da identificação do 

genitor ao infante Carlos Eduardo Medrade, o que, evidentemente, 

resultará em desdobramentos processuais diversos e irá de encontro com 

os princípios da economia e da celeridade processual. Ora, ainda que os 

infantes estejam sobre a guarda do mesmo avô, é certo que inexiste no 

assento de nascimento do infante Carlos Eduardo o registro do seu 

genitor, o que possivelmente ensejará a necessidade da sua identificação 

ou, ainda, a comprovação da impossibilidade de fazê-lo, bem como 

implicará no transcurso do feito em relação aos infantes cujo genitor é 

conhecido, inviabilizando, portanto, a possibilidade do demandante litigar 

em um único processo relações jurídico-processuais divergentes. Assim, 

no intuito de evitar o prolongamento da ação em razão de eventual 

discussão acerca da guarda de apenas um infante, determino o 

desmembramento do feito em relação ao infante Carlos Eduardo Medrade, 

cuja pretensão de guarda avoenga materna deverá ser deduzida em autos 

próprios. Assim, intime-se o autor para mandar a petição inicial, retificando 

o polo passivo para o fim de prosseguir o feito apenas em relação aos 

infantes Lucas Medrade Gonçalves e Weverson Gladison Medrade 

Gonçalves, no prazo de 15 dias. Concedo ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. Notifique-se o Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juína/MT, 29 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000626-17.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR LOURENCO DA SILVA (AUTOR)

ANDREIA MARCELINO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA JUINA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000626-17.2018.8.11.0025 

AUTOR: GILMAR LOURENCO DA SILVA e ANDREIA MARCELINO RIBEIRO 

RÉU: COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA JUINA LTDA AÇÃO DE 

USUCAPIÃO VISTOS. Da análise da petição inicial verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo códex, RECEBO a petição inicial e a sua emenda. Citem-se, 

pessoalmente (CPC – Art. 246, §3º), os requeridos, confinantes 

conhecidos e nominados na inicial, e por EDITAL, com o prazo de trinta 

(30) dias, os interessados ausentes incertos e desconhecidos 

identificados (art. 259, inciso I, do CPC). Intimem-se para que manifestem 

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

com cópia do mapa e do memorial descritivo do imóvel, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, querendo, manifestem-se sobre eventual interesse na 

causa (artigo 246, §2º do Código de Processo Civil). O prazo para 

contestar será contado na forma do art. 335 do CPC, observadas as 

prerrogativas previstas nos arts. 180 e 229 do mesmo diploma legal, 

iniciando-se na forma prevista no art. 231, CPC. Intime-se o Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Juína/MT, 29 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000692-94.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO OAB - SP0215351A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000692-94.2018.8.11.0025 

EXEQUENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A EXECUTADO: H. CAMPOS 

JUNIOR & CIA LTDA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL VISTOS. Da 

análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do NCPC, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. De preambulo, 

cumpre salientar que a nova sistemática do diploma processual vigente 

trouxe como um dos seus vetores principiológicos a busca por uma 

solução consensual de conflitos. Todavia, como se sabe, a fase de 

transição e consolidação de um novo sistema provoca inúmeras 

mudanças de posicionamento e, neste contexto, a ação de execução de 

títulos conservou sua condição de procedimento especial, sendo 

despicienda a designação prévia de audiência de conciliação/mediação no 

presente feito, razão pela qual passo ao exame da exordial. Nesse 

sentido, colhe-se da lição doutrinária: “A regra, ao preservar o 

procedimento do CPC de 1973, silencia sobre o comparecimento das 

partes para a audiência de conciliação ou de mediação do art. 334. A 

ausência de previsão deve ser interpretada como tomada de opção 

consciente do legislador de não submeter os embargos à execução ao 

procedimento comum, o que não impede, de qualquer sorte, que o 

magistrado, entendendo-a oportuna, designe audiência para aquele fim, 

fazendo-o com fundamento no inciso V do art. 139.”. (Bueno, Cassio 

Scarpinella – Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 

2015. p. 564). Superada essa questão, CITE-SE e intime-se o executado 

para efetuar o pagamento do débito principal atualizado, mais juros, custas 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será reduzido 

pela metade (art. 827, §1º, CPC), ou ainda, nomeie bens à penhora, no 

prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do CPC. Decorrido o 

prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado o pagamento do 

débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do mandado, proceder 
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imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos bens quanto bastem 

para garantir a dívida, bem como a posterior AVALIAÇÃO dos bens, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o Executado, por 

meio de seu advogado ou à sociedade de advogados a que ele pertença 

(art. 841, §1º, CPC). O executado poderá oferecer EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. Os embargos não terão efeito 

suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando verificados os requisitos para 

concessão de tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido. No 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, consoante art. 916, NCPC. Se o exequente requerer, expeça-se 

certidão de que a execução foi admitida, com a identificação das partes e 

do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos 

ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (Art. 

828, do NCPC), devendo o exequente, no prazo de dez dias após a sua 

concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (Art. 828, 

§1º, NCPC), atentando-se este às penalidades referentes à averbação 

manifestamente indevida. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000697-19.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. L. A. AMORIM DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS (EXECUTADO)

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000697-19.2018.8.11.0025 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: T. L. A. AMORIM DOS 

SANTOS & CIA LTDA - ME, RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM 

SANTOS, TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL VISTOS. Da análise da petição inicial verifico 

que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como 

foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial. De preambulo, cumpre salientar que a nova sistemática do 

diploma processual vigente trouxe como um dos seus vetores 

principiológicos a busca por uma solução consensual de conflitos. 

Todavia, como se sabe, a fase de transição e consolidação de um novo 

sistema provoca inúmeras mudanças de posicionamento e, neste 

contexto, a ação de execução de títulos conservou sua condição de 

procedimento especial, sendo despicienda a designação prévia de 

audiência de conciliação/mediação no presente feito, razão pela qual 

passo ao exame da exordial. Nesse sentido, colhe-se da lição doutrinária: 

“A regra, ao preservar o procedimento do CPC de 1973, silencia sobre o 

comparecimento das partes para a audiência de conciliação ou de 

mediação do art. 334. A ausência de previsão deve ser interpretada como 

tomada de opção consciente do legislador de não submeter os embargos 

à execução ao procedimento comum, o que não impede, de qualquer 

sorte, que o magistrado, entendendo-a oportuna, designe audiência para 

aquele fim, fazendo-o com fundamento no inciso V do art. 139.”. (Bueno, 

Cassio Scarpinella – Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: 

Saraiva, 2015. p. 564). Superada essa questão, CITE-SE e intime-se o 

executado para efetuar o pagamento do débito principal atualizado, mais 

juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando 

que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor 

será reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC), ou ainda, nomeie bens à 

penhora, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do CPC. 

Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o executado efetuado o 

pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do 

mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos 

bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a posterior 

AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado, por meio de seu advogado ou à sociedade de 

advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O executado poderá 

oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. Os 

embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando 

verificados os requisitos para concessão de tutela provisória e desde que 

o juízo já esteja garantido. No prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) 

do valor da execução, poderá o Executado requerer seja admitido a pagar 

o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, consoante art. 916, NCPC. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (Art. 828, do NCPC), devendo o exequente, no prazo 

de dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (Art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000151-95.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ANTONIO LEAO SOUTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE JUINA ESTADO DE MATO GROSSO. Processo nº 

1000151-95.2017.8.11.0025 RODRIGO ANTONIO LEÃO SOUTO, já 

qualificado nos autos do processo em epigrafe, por intermédio de seu 

advogado infra-assinado, vem com todo respeito e acatamentos devidos à 

honrosa presença de Vossa Excelência, RECOLHIMENTO DO MANDADO 

DE BUSCA E APREENSÃO, pelos motivos de fato e de direito a seguir 

expostos. 1. DA NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO IRREGULAR: AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA O DESENVOLVIMENTO REGULAR DA 

DEMANDA. Constitui fundamento elementar para o deferimento da liminar 

na ação postulada, que haja a notificação pessoal do devedor fiduciário, 

além de que seja certificada por um cartório de registro de títulos e 

documentos cuja competência territorial esteja dentro dos limites 

estipulados pelo seu ato administrativo. Pela análise criteriosa dos 

pressupostos de constituição regular do processo, verifica-se que não 

ocorreu validamente a notificação prévia de constituição em mora do 

Requerido. Conforme verifica-se no ID nº 4850394, o Aviso de 

Recebimento retornou NEGATIVO, sem a devida notificação do devedor, 

tendo em vista a insuficiência de endereço. Deste modo, não resta 

caracterizada a mora do devedor, elemento substancial e imprescindível a 

propositura da ação de busca e apreensão. Encontra-se sedimentado o 

entendimento jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça, que a 

comprovação de mora deve ser realizada pelo cartório de registro de título 

e documentos competente, além de que o recebimento deve ser pessoal. 

Sobre este assunto, nos termos do enunciado n. 72 da Súmula/STJ, A 

COMPROVAÇÃO DA MORA É REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. Tendo 

por imprescindível, por outro lado, a prova de que a notificação expedida 

pelo Cartório de Títulos e Documentos tenha sido entregue ao devedor. Por 

essa tese, o parágrafo 2º do art. 2º do Decreto-lei no. 911 se vincula à 

parte final do art. 3º do mesmo Diploma, o qual reza: “O proprietário 

Fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca 

e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do 

devedor”. Para todos os outros efeitos, a mora do devedor – que é ex re – 

pode ser demonstratada por qualquer meio probatório, sendo que o 
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credor, exceção feita à busca e apreensão disciplinada no Decreto-lei no. 

911, pode intentar outra ação, com a simples alegação da ocorrência da 

mora. Há, ainda, o precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 

93.299-PR), publicado na RTJ 102/682, com a seguinte ementa: “Alienação 

Fiduciária – Mora. Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão não 

basta a mora do devedor, é preciso sua comunicação por carta expedida 

pelo Cartório dos Títulos e Documentos, com a comprovação de seu 

recebimento pelo devedor, ou o protesto do título” (grifo nosso). A 

propósito, sobre este assunto, traz-se a baila o entendimento do Tribunais 

de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA 

E APREENSÃO LIMINAR DEFERIDA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENVIADA, PORÉM NÃO ENTREGUE FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

CONSTITUIÇÃO EM MORA QUE IMPÕE A EXTINÇÃO DO PROCESSO, NOS 

TERMOS DO ARTIGO 485, IV, DO C.P.C. Agravo de Instrumento provido. 

(TJ-SP 21262817420178260000 SP 2126281-74.2017.8.26.0000, Relator: 

Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 23/08/2017, 36ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2017). ****************** 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO 

ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – 

AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO CREDOR 

PARA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – ENDEREÇO COMERCIAL INDICADO 

NO CONTRATO E NÃO PROCURADO PELO CREDOR – PROTESTO POR 

EDITAL - AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – EMENDA À INICIAL – 

IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – 

PROCESSO EXTINTO – RECURSO NÃO PROVIDO. A constituição em mora 

é condição de admissibilidade da ação de busca e apreensão e deve 

preceder o ajuizamento da demanda. A indicação no contrato do endereço 

residencial e comercial do devedor, determina que o credor deve se 

utilizar de todas as informações e meios à sua disposição para a 

notificação daquele, para só então proceder à sua notificação por edital. A 

ausência da constituição em mora do devedor é vício insanável, não 

sendo caso de se determinar emenda da inicial, mas de extinguir o 

processo por falta de interesse processual. A C Ó R D Ã O Vistos, 

relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 3ª Câmara Cível 

do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, por 

unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. 

(TJ-MS- APL: 08233891720138120001 MS 0823389-17.2013.8.12.0001, 

Relator: Des. Fernando Mauro Moreria Marinho, Data de Julgamento: 

10/12/2013, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/01/2014). (grifo 

nosso). ****************** PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA 

CONSTITUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVADOS OS 

REQUISITOS DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR EDITAL. FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 

PROCESSO. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Não é acertada a notificação 

extrajudicial por meio de edital quando não foram esgotados todos os 

meios para localizar o devedor em razão de haver o endereço residencial 

do apelante na própria cédula de crédito bancário. 2. A comprovação da 

notificação do devedor, constituindo-o em mora, não é necessária apenas 

para a concessão da liminar, mas ao próprio ajuizamento da ação de 

busca e apreensão baseada em contrato de financiamento de veículo, 

motivo pelo qual se exige a expedição e entrega de carta registrada, por 

intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a 

critério do credor, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. 

3. A notificação extrajudicial é elemento indispensável para a constituição 

em mora do devedor, e, portanto, pressuposto processual para o 

ajuizamento de ação de busca e apreensão (Súmula 72, STJ), pois o mero 

envio da notificação extrajudicial, sem comprovação de seu recebimento, 

pelo destinatário ou terceiro, não cumpre a finalidade de constituir em mora 

o suposto devedor e não atende a regra insculpida no artigo 2º, § 2º, do 

Decreto-lei nº 911/1969. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 

CASSAR A SENTENÇA.  (TJ -DF  20160610153095  DF 

0015018-18.2016.8.07.0006, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, Data 

de Julgamento: 14/06/2017, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado 

no DJE: 05/07/2017, Pág. 317/321). A comunicação destina-se à 

comprovação da mora e é evidente que só atinge este objetivo se a carta 

chega a seu destino. Evidente, dever ficar demonstrado ter o seu 

destinatário recebido a correspondência. Registra-se, por oportuno, que, 

compulsando atentamente os autos, percebe-se que a notificação 

extrajudicial não foi expedida por meio de cartório de títulos e documentos, 

mas sim por escritório de advocacia. Nesse ínterim, tem-se que o 

Decreto-lei 911/69, que estabelece normas acerca da alienação fiduciária, 

é claro ao determinar que: Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas 

obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o 

proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, 

independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer 

outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em 

contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no 

pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao 

devedor o saldo apurado, se houver. [...] § 2º A mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e 

Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. Ora, mediante o 

dispositivo supratranscrito, verifica-se que o requisito para a 

comprovação da mora é a notificação extrajudicial feita por Cartório de 

Títulos e Documentos, ou pelo protesto de título. A notificação feita por 

meio de escritório de advocacia não tem o condão de comprovar a 

constituição em mora do devedor, por não se fazer possível a 

comprovação de que o conteúdo da notificação foi o mesmo da enviada 

ao devedor, pelo simples aviso de recebimento dos Correios. Aliás, este é 

o entendimento do colendo STJ: Agravo regimental. Alienação fiduciária. 

Busca e apreensão. Constituição em mora do devedor. Notificação 

extrajudicial. Intermediação do Cartório de Títulos e Documentos. 

Necessidade. Decreto-Lei nº 911/69. Recurso provido. - 1. Optando o 

credor em constituir o devedor fiduciário em mora por meio de carta 

registrada, deve ater-se, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei 

911/69, para que a notificação seja processada pelo Cartório de Protesto 

de Títulos e Documentos. 2. Agravo regimental provido (AgRg no REsp 

596022/MG - Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino - Terceira 

Turma - julgado em 28.09.2010 - DJe de 06.10.2010). Recurso especial. 

Agravo regimental. Ação de busca e apreensão. Mora. Não configuração. 

Ausência de notificação válida. - Na alienação fiduciária, a mora do 

devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação 

extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, 

entregue no endereço do domicílio do devedor. Agravo Regimental 

improvido (AgRg no REsp 1182004/RS - Relator: Ministro Sidnei Beneti - 

Terceira Turma - julgado em 20.04.2010 - DJe de 07.05.2010). A hipótese 

dos autos trata-se de NULIDADE ABSOLUTA do processo, em razão da 

imprescindibilidade que a notificação extrajudicial pessoal positiva do 

Requerido requer para o preenchimento dos PRESSUPOSTOS DE 

CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 

PROCESSO, posto que a citação valida do Requerido não supri a falta da 

notificação. Ademais, a Constituição Federal estabelece que ninguém será 

privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. (CF, 

Art. 5º, LIV). 1. DOS PEDIDOS Ante o exposto, requer: a) Julgue extinta a 

ação sem exame do mérito, com fulcro no art. 485, IV do CPC, pela falta da 

notificação pessoal do Requerido, elemento imprescindível para a 

constituição valida do processo. b) A condenação do Requerente ao 

pagamento das custas e despesas judiciais e honorários de sucumbência 

no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Nestes 

termos, Pede deferimento. Juína/MT, 7 de maio de 2018. Assinado 

Eletronicamente PEDRO OSMAR B. KROLOW OAB-MT 18.010/E Assinado 

Eletronicamente YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB-GO 26.319

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000939-12.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TERRA NOVA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS S/C LT 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. O. J. (DEPRECADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000939-12.2017.8.11.0025. DEPRECANTE: TERRA 

NOVA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS S/C LT DEPRECADO: 

MARIA ROMILDA DE OLIVEIRA JOAQUIM “Compulsando os autos 

constata-se um sequencia de erros e omissões praticados tanto pela 

secretaria da vara quanto pelas partes, impedindo a realização definitiva e 

efetiva do ato judicial deprecado a mais de ano para esse juízo. Assim 
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visando conferir efetividade ao processo determino: 1) Redesignação da 

audiência para o dia 11 de junho de 2018 às 13:30 horas devendo serem 

as partes devidamente intimadas do ato (observando-se que se cuida de 

processo eletrônico sem necessidade de carga dos autos para a 

instituição que atua na defesa dos requeridos, bastando a cientificação no 

próprio sistema eletrônico e pelas vias mais céleres e eficazes de 

comunicação; 2) intime-se imediatamente a Defensoria Pública para que se 

manifeste acerca da não localização das seguintes testemunhas: Luis 

Jenuario Brandão, Sonia Calazans Oliveira e Paulo Albino, salientando que 

em caso de não aportar o rol com endereço atualizado no prazo de até 05 

dias antes do ato, presumir-se-á desistência da prova; 3) proceda a 

secretaria a expedição dos mandados com urgência para intimação das 

testemunhas do réu que não estejam arrolados acima; 4) intime-se de igual 

forma a requerente para indicação do endereço atualizado da testemunha 

Valdir Poleze Knoblack, também no prazo de até 05 dias antes da 

audiência e sob as mesmas penas, salientado que as demais testemunha 

do autor não devem ser intimadas porque se cuida de obrigação da parte 

nos termos do art. 455 do CPC, presumindo-se renunciado o direito de 

prova sobre aquelas que não forem convidadas ou comparecer 

espontaneamente no ato já designado. Cumpra-se com URGÊNCIA”. 

JUÍNA, 29 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000939-12.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TERRA NOVA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS S/C LT 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. O. J. (DEPRECADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000939-12.2017.8.11.0025. DEPRECANTE: TERRA 

NOVA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS S/C LT DEPRECADO: 

MARIA ROMILDA DE OLIVEIRA JOAQUIM “Compulsando os autos 

constata-se um sequencia de erros e omissões praticados tanto pela 

secretaria da vara quanto pelas partes, impedindo a realização definitiva e 

efetiva do ato judicial deprecado a mais de ano para esse juízo. Assim 

visando conferir efetividade ao processo determino: 1) Redesignação da 

audiência para o dia 11 de junho de 2018 às 13:30 horas devendo serem 

as partes devidamente intimadas do ato (observando-se que se cuida de 

processo eletrônico sem necessidade de carga dos autos para a 

instituição que atua na defesa dos requeridos, bastando a cientificação no 

próprio sistema eletrônico e pelas vias mais céleres e eficazes de 

comunicação; 2) intime-se imediatamente a Defensoria Pública para que se 

manifeste acerca da não localização das seguintes testemunhas: Luis 

Jenuario Brandão, Sonia Calazans Oliveira e Paulo Albino, salientando que 

em caso de não aportar o rol com endereço atualizado no prazo de até 05 

dias antes do ato, presumir-se-á desistência da prova; 3) proceda a 

secretaria a expedição dos mandados com urgência para intimação das 

testemunhas do réu que não estejam arrolados acima; 4) intime-se de igual 

forma a requerente para indicação do endereço atualizado da testemunha 

Valdir Poleze Knoblack, também no prazo de até 05 dias antes da 

audiência e sob as mesmas penas, salientado que as demais testemunha 

do autor não devem ser intimadas porque se cuida de obrigação da parte 

nos termos do art. 455 do CPC, presumindo-se renunciado o direito de 

prova sobre aquelas que não forem convidadas ou comparecer 

espontaneamente no ato já designado. Cumpra-se com URGÊNCIA”. 

JUÍNA, 29 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 113544 Nr: 4789-62.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA RODRIGUES DE PAULA NOGUEIRA., 

ROSEMEIRE APARECIDA SILVA, JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS, 

MARIA CANDIDA PAULINO, ROSANGELA DA SILVA SANTANA PESSOA, 

MARIA IVONE ROCHA VIANA DA SILVA, LUCIANA LINO DE SOUZA, 

UELITON GOMES DOS SANTOS, JOANADESOM RODRIGUES GOMES, 

MARGARIDA SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Passo outro, o pedido de juntada de holerites paradigmas que 

demonstrassem as possíveis datas de pagamento, índices de correção 

monetária usados no período, é também equivocado, porque não indicam 

os autores quais as razões de não apresentar as tais fichas financeiras 

por eles requestadas, não indicando se elas são inacessíveis, se estão 

protegidas por sigilo ou coisa que o valha, o que não induz, de modo 

nenhum, verossimilhança ao que alegam, em especial porque como é de 

sabença comum, os atos públicos são sujeitos à ampla divulgação e via de 

regra são veiculadas em páginas eletrônicas oficiais (Portal da 

Transparência) informações históricas sobre remunerações no serviço 

público, datas de pagamento, etc., não havendo demonstração alguma de 

que esses dados sejam inacessíveis no Município de Juína.Assim, faculto 

aos exequentes o prazo de 15 dias para juntada das informações 

assinaladas como imprescindíveis, ou a prova de que, solicitadas, não 

foram fornecidas ou são impassíveis de acesso por meio de consulta 

pública.Transcorrido o lapso temporal sem informações, conclusos para 

novas deliberações.Juína/MT, 25 de maio de 2018.FABIO PETENGILLJuiz 

de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 137617 Nr: 1665-66.2018.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, VALDECI BORGES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMA SERVIÇOS DE CONSERTO E 

REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO NO(S) 

BAIRRO(S) MÓDULO 06, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA EXTRAÍDA 

DOS AUTOS DE ORIGEM Nº 17363-45.2010.811.0041, CÓDIGO 440705, 

DA 1ª VARA ESP. EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT. 

OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 122281 Nr: 2782-63.2016.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS SERGIO DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERMODAL BRASIL LOGÍSTICA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICSSON PEREIRA PINTO - 

OAB:OAB/SP 58.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS PIGIONI HORTA 

FERNANDES - OAB:OAB/SP 212.398, PEDRO ANDRÉ DONATI - 

OAB:OAB/SP 64.654

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, EFETUAR O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS 

NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), CONFORME FLS. 55/56, 

NA CONTA CORRENTE Nº 2066-4, BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 1584-9, 

EM NOME DE MARCELO JOSÉ PARREIRA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 138306 Nr: 2227-75.2018.811.0025
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILERMANDO SILVA, ANITA REZENDE BOTELHO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADINALDO PEREIRA DA PAIXÃO, OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENNY NUNES DA SILVA - 

OAB:OAB/GO 14.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA À FL. 20-V, DA CARTA PRECATÓRIA ORIUNDA 

DOS AUTOS Nº 844-35.2014.811.0047 (CÓDIGO 33581), DA VARA ÚNICA 

DA COMARCA DE JAURU-MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000518-85.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR GALENDE PAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO CRUZ DA SILVA OAB - PR65152 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000518-85.2018.8.11.0025 

[INDENIZAÇÃO TRABALHISTA] AUTOR: JURANDIR GALENDE PAES RÉU: 

MUNICIPIO DE JUINA VISTOS. Ação ordinária de cobrança, fundamentada 

em vínculo jurídico-administrativo com o Município de Juína/MT, mediante 

admissão para o exercício de cargo comissionado, proposta inicialmente 

na Justiça Trabalhista, que declinou de competência em favor deste juízo, 

ante a natureza do litígio. Inexistindo questão preliminar pendente de 

análise, fixo como ponto controvertido a aplicação no contrato de 

prestação de serviço comissionado do regime empregatício definido pela 

CLT, o pagamento das verbas rescisórias devidas e o direito de 

recebimento de adicional de insalubridade em decorrência das funções 

exercidas. Fixados os pontos controvertidos, indiquem as partes as 

provas que ainda pretendam produzir, especifica e detalhadamente, em 15 

dias, prazo comum, sob pena de indeferimento e julgamento direto da lide. 

Esgotado o prazo acima assinalado, conclusos. Concedo ao autor os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. Às 

providências. Juína/MT, 29 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000049-39.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAO SANTOS CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000049-39.2018.8.11.0025 

[AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO] REQUERENTE: ABRAO SANTOS 

CORDEIRO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS. Cuida-se de ação previdenciária, consubstanciada em pedido de 

concessão de benefício negado no âmbito administrativo, sob a alegação 

de incorreção e injustiça da medida, uma vez que estaria demonstrada, 

por laudos médicos a incapacidade ostentada pelo autor, consistente em 

transtornos de discos lombares (CID-10 M.51.1) e outras espondiloses 

(CID -10 M.47.8), que o tornariam incapacitado para o labor que 

desempenha regularmente. Somente por esse breve relato já é possível 

antever a ausência de um dos requisitos essenciais à concessão de 

tutelas provisórias em nosso ordenamento jurídico processual vigente, 

qual seja, o da probabilidade do direito. Com efeito, pretende o autor a 

concessão do benefício de auxílio-doença com posterior conversão em 

aposentadoria por invalidez, em decorrência de suposta lesão em sua 

coluna, que o incapacitaria para desempenhar suas funções regulares, 

admitindo, todavia, que submetido à perícia oficial previdenciária, não 

houve constatação da aludida incapacidade. Ora, ainda que seja possível 

a modificação da conclusão administrativa, é evidente que tal condição 

depende de prova pericial exauriente, que desfaça a presunção de 

legalidade do ato administrativo praticado pelo corpo técnico do Instituto 

previdenciário nacional. Colho da jurisprudência federal: PROCESSUAL 

CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA 

ANTECIPADA. AUXÍLIO-DOENÇA. ATESTADO MÉDICO PARTICULAR. 

NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA. 1. De acordo com o artigo 273 do CPC, o juiz pode 

antecipar os efeitos da tutela pretendida desde que, havendo prova 

inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Pelo próprio teor da 

decisão agravada já é possível perceber que a medida antecipatória da 

tutela foi deferida sem o preenchimento dos requisitos legais. Com efeito, 

gozando a perícia médica realizada pela autarquia previdenciária de 

presunção de legitimidade, um dos atributos do ato administrativo, somente 

por meio de prova inequívoca em sentido contrário seria possível 

reconhecer a incapacidade do autor. 3. Não se mostra razoável autorizar 

a concessão do auxílio-doença com base, exclusivamente, em atestado 

médico particular, quando dissidente do resultado constatado na perícia 

médica oficial. Há induvidosamente, frágil elemento probatório que repele a 

concessão da excepcional antecipação de tutela sem a realização de 

perícia médica judicial determinada para este fim” (TRF-5ª Região, 

Processo:AG 13991020134059999, Relator: Desembargador Federal 

Rogério Fialho Moreira, Quarta Turma). Desse modo, não existindo prova 

robusta o suficiente para a antecipação dos efeitos da tutela requestada, 

rejeito a pretensão nesse particular, determinando seja angularizada a 

relação processual, com a citação do INSS, para responder à lide, no 

prazo definido em lei. Destarte, não havendo interesse na mediação pela 

autarquia federal (INSS), deverá a parte requerida apresentar 

contestação, nos termos do artigo 335 do CPC/2015. Após, conclusos 

para deliberação. Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, nos 

termos do artigo 98 do CPC. Sem prejuízo, promova-se a habilitação no 

sistema dos procuradores constituídos pelo requerente na procuração de 

ID. 11451370. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Juína/MT, 23 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000695-49.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOABE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000695-49.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: JOABE RODRIGUES 

DE OLIVEIRA BUSCA E APREENSÃO VISTOS. Ação de Busca e 

Apreensão proposta com fundamento no art. 3º do Decreto-lei 911/69, 

com redação dada pela Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014. 

Prefacialmente, intime-se o autor para comprovar o recolhimento das 

custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, nos moldes do que preconiza o artigo 290 do CPC. 

Cumprida a determinação anterior, para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, tendo o requerente cumprido estes requisitos. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual, bem como 

a inadimplência por parte do requerido. Por outro lado, há receio de que o 

requerente sofra danos ocasionados pelo uso inadequado do bem ou 

ainda o seu desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, que deverá ser cumprido com 

circunspecção e moderação. Entretanto, em relação ao requerimento de 

diligências a serem promovidas por este juízo, especificamente em relação 

à comunicação do DETRAN e SEFAZ quanto a eventual consolidação da 
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propriedade do veículo, indefiro o requerimento formulado, haja vista ser 

de responsabilidade do alienante tal providência. Cumprida a medida, 

cite-se a parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias efetue o 

pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído livre de ônus. Após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar e citação da parte requerida, não ocorrendo 

depósito integral da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, devendo ser 

expedido ofício ao Departamento de Trânsito competente, a fim de que se 

proceda a novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro que este indicar, livre de ônus da propriedade fiduciária, 

nos termos do §1º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação 

da Lei n° 10.931/2004. Cite a devedora, ainda, para querendo, contestar a 

ação no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-a de que com seu silêncio, 

findo o prazo, ser-lhe-á decretada a revelia, sendo considerados 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Cientifique-a que a resposta 

poderá ser apresentada ainda que a devedora tenha pagado a dívida, 

caso entenda ter havido pagamento a maior e deseje restituição, tudo nos 

ditames do §4º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da 

Lei n° 10.931/2004. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Juína/MT, 29 de maio de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000709-04.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERNANDES XAVIER GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000709-04.2016.8.11.0025 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: JOSE FERNANDES 

XAVIER GARCIA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL VISTOS. Conforme noticiado 

na petição de ID. 9995628, as partes firmaram acordo em relação ao 

débito exequendo, pugnando pela devida homologação e suspensão até o 

prazo estipulado para pagamento integral do débito. É o relato do 

necessário. Fundamento e Decido. Analisando os autos verifico que os 

requisitos de validade, existência e eficácia do negócio jurídico 

encontram-se presentes no acordo firmado. Ante ao exposto e, por tudo 

mais que dos autos consta, HOMOLOGO para que surta seus efeitos 

jurídicos e legais o acordo firmado entre as partes. Em consequência, nos 

termos do artigo 922 do CPC, suspendo o curso deste processo até o 

cumprimento integral da obrigação, devendo os respectivos autos serem 

ARQUIVADOS provisoriamente, sem baixa na DISTRIBUIÇÃO e 

excluindo-os do RELATÓRIO ESTATÍSTICO. Findo o prazo do acordo 

(28/08/2018), intime-se o Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar. Decorrido o prazo, certifique-se e remetam todos os autos 

conclusos para extinção. Às providências. Juína/MT, 28 de maio de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000765-03.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SEMENTES GASPARIM PRODUCAO COMERCIO IMP.E EXP.LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER BATISTA DE OLIVEIRA OAB - SP286113 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2S COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000765-03.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: SEMENTES GASPARIM PRODUCAO COMERCIO IMP.E 

EXP.LTDA EXECUTADO: B2S COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - ME VISTOS. Manifesta-se o exequente por meio 

da petição de ID. 10325290, pugnando pelo parcelamento do débito 

exequendo, nos moldes da previsão legal disposta no artigo 916, do CPC. 

Juntou nos IDs. 10325399 e 10363617, comprovação do depósito de 30% 

do valor em execução. Instado a se manifestar, por meio da petição de ID. 

10395590, o exequente anuiu expressamente com o pedido formulado 

pelo exequente, requerendo, ainda, o levantamento das quantias 

depositadas em Juízo e o deposito das demais parcelas do saldo devedor 

diretamente em sua conta bancária. Considerando que a pretensão 

formulada objetiva imprimir efetividade na prestação jurisdicional, 

possibilitando o real cumprimento da obrigação exequenda, bem como a 

manifesta concordância do exequente com o pedido, a teor do que 

prescreve o §3º do artigo 916, do CPC, DEFIRO o parcelamento em 06 

(seis) prestações do saldo remanescente do débito, suspendendo os atos 

executórios até ulterior deliberação. Intime-se o executado para 

comprovar mensalmente o depósito das parcelas, que deverão ser 

realizadas diretamente na conta bancária da exequente indicada na 

petição de ID. 10395590, vencendo a primeira, no prazo de 05 dias, a 

contar da sua intimação da presente decisão. Na hipótese de incorreção 

de dados, o executado somente se desonerará da mora se efetuar o 

depósito da parcela em Juízo, no primeiro dia útil subsequente ao 

vencimento da obrigação e desde que comprovada a devida incorreção. 

Expeça-se alvará em favor do exequente para levantamento integral dos 

valores depositados pelo executado, conforme dados bancários indicados 

na petição de ID. 10395590. Havendo notícia de descumprimento da 

obrigação, ou ainda, da satisfação do débito, tornem os autos conclusos 

para deliberações. Às providências. Juína/MT, 28 de maio de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000435-69.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUISIO DE SANTANA AGUIAR (RÉU)

LUCIMAR MOREIRA AGUIAR (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000435-69.2018.8.11.0025 

[ESPÉCIES DE CONTRATOS, INADIMPLEMENTO] AUTOR: ASSOCIACAO 

JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES RÉU: 

LUCIMAR MOREIRA AGUIAR, ALUISIO DE SANTANA AGUIAR VISTOS. 

Cuida-se de ação monitória fundamentada em contrato de prestação de 

serviços educacionais sem força executiva. Em sede preambular, pleiteou 

o exequente pelo parcelamento de custas processuais iniciais, aduzindo, 

em síntese, que faz parte do grupo econômico composto pelas empresas 

Academia Juinense de Ensino Superior Ltda – Me, Associação Juinense 

de Ensino Superior do Vale do Juruena – AJES e Instituto Educacional 

Portal do Saber – IEPS e que nos últimos tempos as três instituições 

ingressaram com inúmeras ações para recuperação de débitos 

educacionais, cuja somatória dos valores das causas perfazem a quantia 

de R$ 574.104,11 (quinhentos e setenta e quatro mil cento e quatro reais e 

onze centavos) e, por isso, exigem o recolhimento de custas judiciais no 

valor aproximado de R$ 28.373,66 (vinte e oito mil trezentos e setenta e 

três reais e sessenta e seis centavos). Ressaltou que os processos que 

ainda serão distribuídos, atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos 

e cinquenta mil reais), e perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e 

um mil duzentos e cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou 

os processos em trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. 

Como é cediço, a legislação processual recém-vigorada deu contornos 

novos à matéria, permitindo o parcelamento das custas processuais 

iniciais e para atos específicos, desonerando, assim, os litigantes que 

demonstrem interesse em honrar com o pagamento das despesas 

processuais, mas demonstrem dificuldade em arcar com o dispêndio 

imediato de todo o valor devido. Na hipótese dos autos, é forçoso 

reconhecer que o demandante nada tem de pobre ou carente de recursos, 

eis que se trata de instituição de ensino superior que faz parte de 
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conglomerado econômico de grande porte e possui outras unidades de 

ensino espalhadas pelo Estado, distanciando-se, em muito, do conceito 

legal de ‘pessoa pobre’ para obtenção de qualquer benesse judiciária. No 

mesmo sentido, o argumento de que obrigar o recolhimento de custas é 

ofensa ao principio constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste 

a um mínimo juízo de profundidade, porque não há promessa constitucional 

alguma de que o acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por 

necessidade ou mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para 

litigar. Doutra banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na 

concepção jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as 

mesmas dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das 

instituições de ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder 

Público como mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da 

maioria da população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Cumprida a determinação anterior, da 

análise à peça de ingresso verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do CPC, assim como foram observadas as determinações 

postas no artigo 798 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no 

disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a petição inicial. 

Inexistindo força executiva no contrato firmado entre as partes em razão 

da prescrição do direito do credor ao ajuizamento de ação de execução 

de título extrajudicial, doutro lado, existindo prova robusta do montante 

devido, mostra-se perfeitamente adequada a utilização da monitória, nos 

moldes do art. 700, do NCPC, razão porque recebo a petição inicial, posto 

que preenchidos os requisitos legais (art. 319, CPC). Saliento, outrossim, 

que a nova sistemática do diploma processual vigente trouxe como um dos 

seus vetores principiológicos a busca por uma solução consensual de 

conflitos. Todavia, como se sabe, a fase de transição e consolidação de 

um novo sistema provoca inúmeras mudanças de posicionamento e, neste 

contexto, a ação monitória conservou sua condição de procedimento 

especial, razão porque, refluindo do posicionamento firmado 

anteriormente, por ter a monitoria finalidade injuntiva (formação de um título 

executivo judicial sem a necessidade de contraditório prévio e, 

consequentemente, sem a prévia designação de audiência de 

conciliação/mediação), entendo ser despicienda a designação prévia de 

audiência de conciliação/mediação no presente feito. Cite-se o requerido 

para opor embargos à monitória, no prazo de 15 (quinze) dias úteis ou, no 

mesmo prazo, efetuar o pagamento do débito e de honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, com isenção do 

pagamento de custas processuais, nos termos do art. 701, §1º, NCPC. 

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, art. 701, 

§2º). Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. 

Juína/MT, 29 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] 1 

Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2015, Editora 

Revista dos Tribunais, p. 367

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000436-54.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA DE MIRANDA (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000436-54.2018.8.11.0025 

[ESPÉCIES DE CONTRATOS, INADIMPLEMENTO] AUTOR: ASSOCIACAO 

JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES RÉU: 

MARCIA MARIA DE MIRANDA VISTOS. Cuida-se de ação monitória 

fundamentada em contrato de prestação de serviços educacionais sem 

força executiva. Em sede preambular, pleiteou o exequente pelo 

parcelamento de custas processuais iniciais, aduzindo, em síntese, que 

faz parte do grupo econômico composto pelas empresas Academia 

Juinense de Ensino Superior Ltda – Me, Associação Juinense de Ensino 

Superior do Vale do Juruena – AJES e Instituto Educacional Portal do 

Saber – IEPS e que nos últimos tempos as três instituições ingressaram 

com inúmeras ações para recuperação de débitos educacionais, cuja 

somatória dos valores das causas perfazem a quantia de R$ 574.104,11 

(quinhentos e setenta e quatro mil cento e quatro reais e onze centavos) 

e, por isso, exigem o recolhimento de custas judiciais no valor aproximado 

de R$ 28.373,66 (vinte e oito mil trezentos e setenta e três reais e 

sessenta e seis centavos). Ressaltou que os processos que ainda serão 

distribuídos, atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta 

mil reais), e perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e um mil 

duzentos e cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou os 

processos em trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. Como 

é cediço, a legislação processual recém-vigorada deu contornos novos à 
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matéria, permitindo o parcelamento das custas processuais iniciais e para 

atos específicos, desonerando, assim, os litigantes que demonstrem 

interesse em honrar com o pagamento das despesas processuais, mas 

demonstrem dificuldade em arcar com o dispêndio imediato de todo o valor 

devido. Na hipótese dos autos, é forçoso reconhecer que o demandante 

nada tem de pobre ou carente de recursos, eis que se trata de instituição 

de ensino superior que faz parte de conglomerado econômico de grande 

porte e possui outras unidades de ensino espalhadas pelo Estado, 

distanciando-se, em muito, do conceito legal de ‘pessoa pobre’ para 

obtenção de qualquer benesse judiciária. No mesmo sentido, o argumento 

de que obrigar o recolhimento de custas é ofensa ao principio 

constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste a um mínimo juízo 

de profundidade, porque não há promessa constitucional alguma de que o 

acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por necessidade ou 

mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para litigar. Doutra 

banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na concepção 

jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as mesmas 

dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das instituições de 

ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder Público como 

mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da maioria da 

população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Cumprida a determinação anterior, da 

análise à peça de ingresso verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do CPC, assim como foram observadas as determinações 

postas no artigo 798 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no 

disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a petição inicial. 

Inexistindo força executiva no contrato firmado entre as partes em razão 

da prescrição do direito do credor ao ajuizamento de ação de execução 

de título extrajudicial, doutro lado, existindo prova robusta do montante 

devido, mostra-se perfeitamente adequada a utilização da monitória, nos 

moldes do art. 700, do NCPC, razão porque recebo a petição inicial, posto 

que preenchidos os requisitos legais (art. 319, CPC). Saliento, outrossim, 

que a nova sistemática do diploma processual vigente trouxe como um dos 

seus vetores principiológicos a busca por uma solução consensual de 

conflitos. Todavia, como se sabe, a fase de transição e consolidação de 

um novo sistema provoca inúmeras mudanças de posicionamento e, neste 

contexto, a ação monitória conservou sua condição de procedimento 

especial, razão porque, refluindo do posicionamento firmado 

anteriormente, por ter a monitoria finalidade injuntiva (formação de um título 

executivo judicial sem a necessidade de contraditório prévio e, 

consequentemente, sem a prévia designação de audiência de 

conciliação/mediação), entendo ser despicienda a designação prévia de 

audiência de conciliação/mediação no presente feito. Cite-se o requerido 

para opor embargos à monitória, no prazo de 15 (quinze) dias úteis ou, no 

mesmo prazo, efetuar o pagamento do débito e de honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, com isenção do 

pagamento de custas processuais, nos termos do art. 701, §1º, NCPC. 

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, art. 701, 

§2º). Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. 

Juína/MT, 29 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] 1 

Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2015, Editora 
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Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000441-76.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL PEREIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000441-76.2018.8.11.0025 

[ESPÉCIES DE CONTRATOS, INADIMPLEMENTO] AUTOR: ASSOCIACAO 

JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES RÉU: 

SAMUEL PEREIRA DE OLIVEIRA VISTOS. Cuida-se de ação monitória 

fundamentada em contrato de prestação de serviços educacionais sem 

força executiva. Em sede preambular, pleiteou o exequente pelo 

parcelamento de custas processuais iniciais, aduzindo, em síntese, que 

faz parte do grupo econômico composto pelas empresas Academia 

Juinense de Ensino Superior Ltda – Me, Associação Juinense de Ensino 

Superior do Vale do Juruena – AJES e Instituto Educacional Portal do 

Saber – IEPS e que nos últimos tempos as três instituições ingressaram 

com inúmeras ações para recuperação de débitos educacionais, cuja 

somatória dos valores das causas perfazem a quantia de R$ 574.104,11 

(quinhentos e setenta e quatro mil cento e quatro reais e onze centavos) 

e, por isso, exigem o recolhimento de custas judiciais no valor aproximado 
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de R$ 28.373,66 (vinte e oito mil trezentos e setenta e três reais e 

sessenta e seis centavos). Ressaltou que os processos que ainda serão 

distribuídos, atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta 

mil reais), e perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e um mil 

duzentos e cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou os 

processos em trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. Como 

é cediço, a legislação processual recém-vigorada deu contornos novos à 

matéria, permitindo o parcelamento das custas processuais iniciais e para 

atos específicos, desonerando, assim, os litigantes que demonstrem 

interesse em honrar com o pagamento das despesas processuais, mas 

demonstrem dificuldade em arcar com o dispêndio imediato de todo o valor 

devido. Na hipótese dos autos, é forçoso reconhecer que o demandante 

nada tem de pobre ou carente de recursos, eis que se trata de instituição 

de ensino superior que faz parte de conglomerado econômico de grande 

porte e possui outras unidades de ensino espalhadas pelo Estado, 

distanciando-se, em muito, do conceito legal de ‘pessoa pobre’ para 

obtenção de qualquer benesse judiciária. No mesmo sentido, o argumento 

de que obrigar o recolhimento de custas é ofensa ao principio 

constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste a um mínimo juízo 

de profundidade, porque não há promessa constitucional alguma de que o 

acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por necessidade ou 

mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para litigar. Doutra 

banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na concepção 

jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as mesmas 

dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das instituições de 

ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder Público como 

mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da maioria da 

população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Cumprida a determinação anterior, da 

análise à peça de ingresso verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do CPC, assim como foram observadas as determinações 

postas no artigo 798 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no 

disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a petição inicial. 

Inexistindo força executiva no contrato firmado entre as partes em razão 

da prescrição do direito do credor ao ajuizamento de ação de execução 

de título extrajudicial, doutro lado, existindo prova robusta do montante 

devido, mostra-se perfeitamente adequada a utilização da monitória, nos 

moldes do art. 700, do NCPC, razão porque recebo a petição inicial, posto 

que preenchidos os requisitos legais (art. 319, CPC). Saliento, outrossim, 

que a nova sistemática do diploma processual vigente trouxe como um dos 

seus vetores principiológicos a busca por uma solução consensual de 

conflitos. Todavia, como se sabe, a fase de transição e consolidação de 

um novo sistema provoca inúmeras mudanças de posicionamento e, neste 

contexto, a ação monitória conservou sua condição de procedimento 

especial, razão porque, refluindo do posicionamento firmado 

anteriormente, por ter a monitoria finalidade injuntiva (formação de um título 

executivo judicial sem a necessidade de contraditório prévio e, 

consequentemente, sem a prévia designação de audiência de 

conciliação/mediação), entendo ser despicienda a designação prévia de 

audiência de conciliação/mediação no presente feito. Cite-se o requerido 

para opor embargos à monitória, no prazo de 15 (quinze) dias úteis ou, no 

mesmo prazo, efetuar o pagamento do débito e de honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, com isenção do 

pagamento de custas processuais, nos termos do art. 701, §1º, NCPC. 

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, art. 701, 

§2º). Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. 

Juína/MT, 29 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] 1 

Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2015, Editora 

Revista dos Tribunais, p. 367

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000445-16.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR LUIZ DUARTE RIGOTTI (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000445-16.2018.8.11.0025 

[ESPÉCIES DE CONTRATOS, INADIMPLEMENTO] AUTOR: ASSOCIACAO 

JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES RÉU: 

VICTOR LUIZ DUARTE RIGOTTI VISTOS. Cuida-se de ação monitória 

fundamentada em contrato de prestação de serviços educacionais sem 

força executiva. Em sede preambular, pleiteou o exequente pelo 

parcelamento de custas processuais iniciais, aduzindo, em síntese, que 

faz parte do grupo econômico composto pelas empresas Academia 
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Juinense de Ensino Superior Ltda – Me, Associação Juinense de Ensino 

Superior do Vale do Juruena – AJES e Instituto Educacional Portal do 

Saber – IEPS e que nos últimos tempos as três instituições ingressaram 

com inúmeras ações para recuperação de débitos educacionais, cuja 

somatória dos valores das causas perfazem a quantia de R$ 574.104,11 

(quinhentos e setenta e quatro mil cento e quatro reais e onze centavos) 

e, por isso, exigem o recolhimento de custas judiciais no valor aproximado 

de R$ 28.373,66 (vinte e oito mil trezentos e setenta e três reais e 

sessenta e seis centavos). Ressaltou que os processos que ainda serão 

distribuídos, atingem o montante de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta 

mil reais), e perfazem aproximadamente R$ 21.250,00 (vinte e um mil 

duzentos e cinquenta reais) de custas processuais. Por fim, indicou os 

processos em trâmite em que foi deferido o parcelamento requerido. Como 

é cediço, a legislação processual recém-vigorada deu contornos novos à 

matéria, permitindo o parcelamento das custas processuais iniciais e para 

atos específicos, desonerando, assim, os litigantes que demonstrem 

interesse em honrar com o pagamento das despesas processuais, mas 

demonstrem dificuldade em arcar com o dispêndio imediato de todo o valor 

devido. Na hipótese dos autos, é forçoso reconhecer que o demandante 

nada tem de pobre ou carente de recursos, eis que se trata de instituição 

de ensino superior que faz parte de conglomerado econômico de grande 

porte e possui outras unidades de ensino espalhadas pelo Estado, 

distanciando-se, em muito, do conceito legal de ‘pessoa pobre’ para 

obtenção de qualquer benesse judiciária. No mesmo sentido, o argumento 

de que obrigar o recolhimento de custas é ofensa ao principio 

constitucional do amplo acesso à jurisdição não resiste a um mínimo juízo 

de profundidade, porque não há promessa constitucional alguma de que o 

acesso seria gratuito e ilimitado a todo aquele que, por necessidade ou 

mero capricho, não queira dispor de seu patrimônio para litigar. Doutra 

banda, ainda que o demandante não seja hipossuficiente na concepção 

jurídica da palavra, é certo que além de estar enfrentando as mesmas 

dificuldades financeiras que atingem a grande maioria das instituições de 

ensino superior, subsidiadas em excesso pelo Poder Público como 

mecanismo de fomentar o acesso à formação acadêmica da maioria da 

população, defronta-se também com uma conhecida e renitente 

inadimplência do corpo de alunos, o que, via de consequência, provoca 

uma crescente judicialização dos débitos educacionais e dos encargos a 

ela atrelados. Conforme se verifica dos autos, embora inexista efetiva 

comprovação das demandas que ainda pendem de ajuizamento pelo 

exequente, é certo que o somatório dos valores das ações já ajuizadas 

atingem um valor elevado e resultam em onerosas custas de distribuição, 

o que, evidentemente, não é suficiente para concessão de justiça gratuita 

ao demandante, mas satisfaz os requisitos para o parcelamento delas. 

Nessa esteira é o entendimento adotado pelo Sodalício Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO 

DA AÇÃO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA - PARCELAMENTO DAS 

CUSTAS – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 

Autorizado o parcelamento das custas iniciais, apenas, conforme previsão 

do art. 98, § 6º, do CPC, não estando abarcadas, porém, as demais 

despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda, devendo ser 

objeto de nova apreciação pelo magistrado de origem.” (RAC n. 

173399/2016 – Classe CNJ – 198. Relatoria: Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues. Julgado em 22/08/17.). (grifo nosso). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO 

DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 

98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.[...]. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita e facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (RAI n. 

148945/2016 – Classe CNJ – 202. Relator: Des. João Ferreira Filho. 

Julgado em 12/09/17). (grifo nosso). A propósito, Rafael Alexandria de 

Oliveira[1] leciona: “A possibilidade de modulação é algo positivo para todo 

mundo. A análise do requerimento do benefício deixa de ser feita com 

base no tudo ou nada, oito ou oitenta. Com isso, muitos pedidos que 

outrora eram feitos e rejeitados, sob o fundamento de que o requerente 

não era tão pobre assim, poderão agora ser reavaliados. A modulação 

ganha importância exatamente aí: nas situações limítrofes, em que o 

requerente não é tão evidentemente pobre, mas tampouco é notoriamente 

abastado” Sob esse prisma, entendo que as disposições do artigo 99, §6º 

do CPC, se mostram compatíveis com o atual cenário econômico 

enfrentado pela demandante e autorizam a concessão do benefício de 

parcelamento das custas de distribuição. Sendo assim, com espeque no 

que preconizam os arts. 98, § 6º do NCPC e 468, §§ 6º e 7º da CNGC/MT, 

determino a intimação do autor ao recolhimento das custas, em seis 

prestações contínuas e sucessivas, sendo a primeira em até 05 dias da 

intimação deste decisum, e as demais nos meses subsequentes, 

corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) devendo a Secretaria 

Judiciária certificar, de imediato, qualquer desobediência ou 

descumprimento dessa ordem, bem como fazer os autos conclusos para 

extinção. A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema 

de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta 

modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, deverá a Secretaria encaminhar cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o endereço 

eletrônico: dca@tjmt.jus.br. Após tal providência, a parte deverá acessar 

o site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolher a opção 

“Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e 

lançar a numeração do processo. O sistema alertará a seguinte 

mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua Guia”, momento em que o advogado ou a parte emitirão a 

guia para o devido pagamento. Cumprida a determinação anterior, da 

análise à peça de ingresso verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do CPC, assim como foram observadas as determinações 

postas no artigo 798 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no 

disposto no artigo 319 do mesmo codex, recebo a petição inicial. 

Inexistindo força executiva no contrato firmado entre as partes em razão 

da prescrição do direito do credor ao ajuizamento de ação de execução 

de título extrajudicial, doutro lado, existindo prova robusta do montante 

devido, mostra-se perfeitamente adequada a utilização da monitória, nos 

moldes do art. 700, do NCPC, razão porque recebo a petição inicial, posto 

que preenchidos os requisitos legais (art. 319, CPC). Saliento, outrossim, 

que a nova sistemática do diploma processual vigente trouxe como um dos 

seus vetores principiológicos a busca por uma solução consensual de 

conflitos. Todavia, como se sabe, a fase de transição e consolidação de 

um novo sistema provoca inúmeras mudanças de posicionamento e, neste 

contexto, a ação monitória conservou sua condição de procedimento 

especial, razão porque, refluindo do posicionamento firmado 

anteriormente, por ter a monitoria finalidade injuntiva (formação de um título 

executivo judicial sem a necessidade de contraditório prévio e, 

consequentemente, sem a prévia designação de audiência de 

conciliação/mediação), entendo ser despicienda a designação prévia de 

audiência de conciliação/mediação no presente feito. Cite-se o requerido 

para opor embargos à monitória, no prazo de 15 (quinze) dias úteis ou, no 

mesmo prazo, efetuar o pagamento do débito e de honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, com isenção do 

pagamento de custas processuais, nos termos do art. 701, §1º, NCPC. 

Caso não haja o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, art. 701, 

§2º). Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. 

Juína/MT, 29 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] 1 

Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2015, Editora 

Revista dos Tribunais, p. 367

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000678-47.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETTE PEREIRA AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEILTON MOTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL
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DECISÃO Processo: 1000678-47.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: 

MARINETTE PEREIRA AMORIM EXECUTADO: ALEILTON MOTA DOS 
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SANTOS V I S T O S. Os exequentes pleiteiam a citação do devedor com 

hora certa – id. 11822733, entretanto, verifico não restar preenchido o 

requisito autorizador da diligência requestada, uma vez que extrai-se dos 

autos que nas duas tentativas de citação a informação obtida pelos 

Oficiais de Justiça é que ele está trabalhando na zona rural, não havendo, 

portanto, indicação de suspeita de ocultação do executado, razão porque 

INDEFIRO o pedido de citação nos termos do art. 252, do CPC. Intime-se os 

exequentes para requererem o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências; 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000440-91.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BERGMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE MUNIR NOACK OAB - RO8320 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ DIAS BATISTA (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000440-91.2018.8.11.0025. AUTOR: LUCAS 

BERGMANN RÉU: BEATRIZ DIAS BATISTA V I S T O S, Trata-se de 

embargos de declaração opostos por Lucas Bergamim contra a decisão 

de id. 12764992, alegando, em síntese, que a deliberação é contraditória, 

uma vez que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o 

recolhimento das custas processuais sob pena de extinção e, ao final, 

concedeu ao embargante os benefícios da justiça gratuita, razão pela qual 

requer o acolhimento dos embargos opostos para sanar a contradição 

apontada. É o breve relato. Decido. O recurso deve ser conhecido pela 

tempestividade, bem assim, no mérito, merece acolhimento. De uma breve 

análise à decisão prolatada verifica-se que fez constar dois comandos 

contrários, quais sejam: o indeferimento da justiça gratuita com 

consequente recolhimento das custas processuais e a concessão do 

benefício da gratuidade. Todavia, como bem apontado pelo embargante, 

verifica-se uma nítida contradição na decisão, proveniente de óbvia 

desatençao do órgão decisor em manter a frase relativa ao deferimento da 

gratuidade em um texto no qual, por toda sua extensão claramente a 

negava. Sendo assim ACOLHO os embargos de declaração opostos para 

sanar a contradição apontada na decisão de id. 12764992, para suprimir a 

parte contraditória já que, evidentemente, não houve concessão e sim 

denegação do pedido de gratuidade, devendo o autor recolher as custas 

no prazo assinalado, pena de cancelamento da distribuição No mais, no 

que não diverge da presente decisão, permanece tal como lançada. 

Intime-se. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000432-17.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA CILENE ANCHIETA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000432-17.2018.8.11.0025. AUTOR: 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: KATIA CILENE ANCHIETA DE OLIVEIRA AÇÃO 

MONITÓRIA VISTOS. Cuida-se de ação monitória fundamentada em 

contrato de prestação de serviços educacionais sem força executiva. 

Inicialmente, há que se ressaltar que o contrato de prestação de serviços 

que instrui a inicial é documento hábil a instruir a presente ação monitória, 

eis que dotado, em tese, de liquidez e certeza, porém sem exigibilidade. 

Assim, resta apurar se houve oportuno ajuizamento da ação monitória, 

que se funda na relação contratual das partes e se utiliza do contrato 

firmado como prova da alegação do crédito respectivo. Na hipótese dos 

autos, a ação monitória foi ajuizada em 02/04/2018, com fundamento em 

contrato de prestação de serviços educacionais, em razão de 

mensalidades vencidas entre 20/08/2009 e 20/03/2011, cujo prazo 

prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, inciso I, do CC, 

contado, para cada uma das prestações, das datas dos respectivos 

vencimentos. Destarte, considerando que a presente ação foi proposta 

mais de 07 (sete) anos após o vencimento do débito perseguido, há que 

se reconhecer que decorreu lapso temporal superior ao que a credora 

tinha para cobrar o que a devedora lhe devia, restando, portanto, 

configurada a prescrição do seu direito de agir. Saliento, outrossim, que 

nos termos do artigo 487, parágrafo único, do CPC, a prescrição e a 

decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada 

oportunidade às partes de se manifestarem. No entanto, a teor do que 

prescreve o artigo 332, §1º, do CPC, em se tratando de improcedência 

liminar do pedido em decorrência do reconhecimento da prescrição, não 

há necessidade de intimação prévia, sendo esta a hipótese em análise. 

Nesse sentido, faço emergir o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 332, 

§1º, AMBOS DO CPC. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. INSTRUMENTO PARTICULAR. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO NÃO 

REALIZADA APÓS MAIS DE SETE ANOS DO TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. 1. De acordo com o 

art. 487, parágrafo único, do CPC, a prescrição e decadência não serão 

reconhecidas sem que antes seja dada oportunidade às partes de se 

manifestarem. Todavia, consoante o disposto no art. 332, §1º, do CPC, em 

se tratando de improcedência liminar do pedido por causa do 

reconhecimento da prescrição, não há necessidade de intimação prévia. 

2. Nos termos do §2º do art. 240 do CPC, incumbe à parte autora promover 

a citação do réu no prazo de dez (10) dias. Com efeito, embora referido 

prazo não seja peremptório, vale notar que a citação levada a efeito após 

o transcurso deste, não tem o condão de interromper a prescrição, 

retroagindo à data da propositura da ação (§ 1º do art. 240, do CPC), 

salvo se a demora na citação se der por motivos inerentes ao mecanismo 

da Justiça, consoante o §3º do mesmo artigo do CPC e o Enunciado nº 

106, do STJ, que não é o caso. 3. Passados mais de sete anos do início do 

curso do prazo prescricional, sem que se tenha realizado a citação válida, 

e sem que se verifique a ocorrência de qualquer outra causa interruptiva 

ou suspensiva do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição. 4. Recurso não provido. Sentença mantida. (Acórdão 

n.984675, 20130111233502APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2016, Publicado no DJE: 05/12/2016. 

Pág.: 278/311) Ante o exposto, com fundamento artigo 206, §5º, inciso I, 

do Código Civil c/c artigo 332, §1º, e artigo 487, II, ambos do Código de 

Processo Civil, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE o pleito inicial 

proposto por Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do 

Juruena-Ajes em face de Katia Cilene Anchieta de Oliveira, para o fim de 

reconhecer a prescrição dos títulos que embasaram a presente ação 

monitória, julgando extinto o feito, com resolução do mérito. Condeno o 

autor ao pagamento das custas processuais, deixando de arbitrar 

honorários sucumbenciais em decorrência da não citação da parte 

requerida. Transitada em julgado e nada sendo requerido, após as 

formalidades e baixas devidas, arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, 29 de maio de 2018. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000735-65.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO BANDELOW DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CANDOTE DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL
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SENTENÇA Processo: 1000735-65.2017.8.11.0025. AUTOR: DANILO 

BANDELOW DE LIMA RÉU: JOAO CANDOTE DE SOUZA VISTOS. Cuida-se 

de ação monitória fundada em título cambial sem força executiva. 

Consoante se verifica na decisão de ID. 9277966, foi indeferido o pedido 

de justiça gratuita formulado pelo autor e determinando o preparo das 
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custas processuais, no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição. Conforme teor da decisão de ID. 11028191, mesmo 

devidamente intimado da decisão prolatada, o autor quedou-se inerte. É o 

singelo relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 290 do Código de Processo 

Civil será cancelada a distribuição do feito que, em 15 (quinze) dias, não 

for preparado no cartório em que deu entrada. De fato, o autor deve 

proceder ao pagamento das custas processuais como requisito essencial 

à admissibilidade do processamento da ação. Isto posto, determino o 

cancelamento da distribuição, com as baixas e anotações pertinentes, 

com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Juína/MT, 25 de maio de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001338-41.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL FERNANDES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001338-41.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: RAQUEL FERNANDES DE ALMEIDA 

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL VISTOS. Trata-se de ação de execução 

extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco S/A em face de Raquel 

Fernandes de Almeida, ambos já qualificados nos autos. Por meio de 

manifestação encartada no ID. 13091182, o credor informou que a 

devedora cumpriu integralmente o acordo firmado para satisfação do 

débito exequendo. É o relato. Fundamento e decido. Diante da informação 

que o executado adimpliu integralmente o débito oriundo da presente 

execução, julgo extinta a presente execução, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela 

executada. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório 

distribuidor. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, 28 de maio de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001397-29.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO GONCALVES DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001397-29.2017.8.11.0025. REQUERENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA REQUERIDO: 

BENEDITO GONCALVES DE MORAES BUSCA E APREENSÃO VISTOS. 

Consoante petição de ID. 12751744, a parte autora se manifestou 

expressamente desistindo da ação, ato praticado anteriormente à 

angularização da lide, razão porque, inexistindo impedimento legal e se 

tratando de direito disponível do seu titular o exercício da demanda, a 

extinção do processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Oportunamente, recolhidas eventuais custas remanescentes, arquivem-se 

os autos com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Juína/MT, 28 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001367-91.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU NERVIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001367-91.2017.8.11.0025. REQUERENTE: IRINEU 

NERVIS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. V I S T O S, Trata-se de 

ação de exibição de documentos com pedido liminar aviada por Irineo 

Nervis em face de Banco Bradesco S.A., aduzindo, em síntese, que é 

aposentado e diante da facilidade contratou empréstimo consignado no 

ano de 2012, posteriormente, precisamente no ano de 2015 foi informado 

que haveria possibilidade de melhorar a taxa de juro aplicada no contrato 

firmado culminando a redução do valor total da dívida e também o valor 

das parcelas mensais, com intuito de diminuir os descontos de seu 

benefício previdenciário firmou então novo contrato. Ocorre que, desde 

assinatura do contrato (2015) vem sendo descontados diversos valores 

do seu benefício lhe sobrando uma quantia ínfima por mês, irresignado 

com essa situação, procurou o requerido para esclarecimentos, sendo 

informado apenas que se tratava de descontos provenientes de 

empréstimos consignados contratados por ele e que não havia nada a ser 

feito. Assevera que insatisfeito com as cobranças realizadas, novamente 

compareceu a agência do requerido para solicitar cópia dos contratos de 

crédito, histórico de cobranças e extratos da conta bancária, oportunidade 

que lhe forneceram somente extrato com algumas anotações a caneta e 

lhe informaram que os empréstimos consignados foram convertidos para 

empréstimos CDC, isso em 2015, quando a dívida total perfazia o valor de 

R$ 10.000,00 e o término do contrato era para o ano de 2017, porém, os 

extratos fornecidos demonstram que a dívida restante é no valor de R$ 

14.945,63. Diante de tais fatos acredita ser vítima de lançamento de título 

frio caracterizado como empréstimo CDC, pois jamais contratou crédito 

sem ser aquele no valor de R$ 10.000,00 com término previsto para o ano 

de 2017, razão porque requer seja o requerido compelido a fornecer cópia 

de todos os documentos referente aos contratos de empréstimos firmados 

por ele. Com inicial juntou documentos pessoais, extratos bancários, 

informações do benefício previdenciário. Recebida a inicial foi indeferido o 

pedido liminar e determinada a citação do requerido – id. 10917008. O 

requerido, por sua vez, apresentou manifestação requestando dilação de 

prazo para apresentação dos documentos pleiteados na prefacial – id. 

11240835. Instado a se manifestar, o autor requereu a procedência da 

ação, com inversão do ônus da prova e fixação de multa para caso de 

descumprimento e, ainda, condenação ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios – id. 12793646. É o relato do que 

importa. Decido. Analisando os documentos acostados na inicial, é 

possível verificar que não constam informações acerca de prévio 

requerimento administrativo da documentação requestada na presente 

demanda. É sabido que a ausência de requisitos processuais deve ser 

conhecida de ofício, conforme disposição do §3º, do art. 485, do CPC. 

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso 

repetitivo RESP 1.349.453/MS, firmou entendimento segundo o qual, para 

propositura de ação de exibição de documentos, é imprescindível a 

“comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão 

contratual e a normatização da autoridade monetária” (Segunda Seção, 

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10.12.14). Tal entendimento foi 

posteriormente reproduzido em julgamento daquela Corte Superior, 

colha-se: CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONTA-CORRENTE. CONTRATO E EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO. 

EMISSÃO DE SEGUNDA VIA. PAGAMENTO DE TARIFA. LEGITIMIDADE. 

INTERESSE DE AGIR. CARÊNCIA DE AÇÃO. 1. De acordo com o decidido 

no REsp 1.349.453/MS, pelo rito do art. 543-C do CPC, "a propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a 

ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica 

entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira 

não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço 

conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. 

Hipótese em que a padronizada inicial, a qual poderia servir para qualquer 
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contrato de conta-corrente de qualquer entidade bancária, bastando a 

mudança do nome das partes e do número da conta, sequer delimita o 

período em relação ao qual há necessidade de exibição dos extratos, 

postulando sejam apresentados, no prazo legal de cinco dias, de todos os 

lançamentos desde a abertura da conta-corrente, sem o pagamento da 

tarifa correspondente. Situação que não se confunde com a determinação 

judicial de apresentação de documentos bancários específicos, no âmbito 

da instrução processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no REsp 1413005/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 20/03/2015) No mesmo 

sentido, é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça Estadual, in verbis: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – 

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - NÃO 

DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – CARÊNCIA DE 

AÇÃO - REPETITIVO RESP 1349453 - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO - ART. 267, VI DO CPC/73 (ART. 485, VI, DO CPC/2015) – 

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de 

Justiça, em julgamento representativo da controvérsia, definiu que, para a 

configuração do interesse de agir na Ação Cautelar de Exibição de 

Documentos, a parte deve comprovar a existência da relação jurídica, o 

prévio requerimento administrativo à instituição financeira não atendido em 

prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão 

contratual e normatização da autoridade monetária (REsp 1349453/MS). 

(Ap 143925/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018) No caso em análise, embora tenha o autor 

alegado que tentou por algumas vezes conseguir os documentos 

pleiteados na exordial, não trouxe aos autos qualquer prova que 

demonstrasse a realização de pedido administrativo válido, anterior ao 

ajuizamento da presente ação. Deste modo, constituindo documento 

indispensável para a propositura da ação e que, portanto, nesta qualidade, 

deveria ter sido carreado com a petição inicial o que não foi feito pelo 

autor, razão porque a extinção da ação é de rigor ante a falta de interesse 

processual. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VI do 

Código de Processo Civil. Com transito em julgado, arquive-se com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se.Cumpra-se. Às providências. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 2373 Nr: 3-44.1993.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE JESUS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

CARDOSO SABO - OAB:0, NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO 

DINIZ - OAB:18020/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 DECISÃO:"Vistos em correição.Ante a inércia da Exequente, determino a 

remessa dos autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a Exequente, a qualquer momento, requerer 

o seu desarquivamento quando houver situação que o justifique.Às 

providências.Juína/MT, 23 de março de 2018.

RAUL LARA LEITEJuiz de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 46820 Nr: 535-56.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANACLETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO FERREIRA BELLER, 

ESPÓLIO DE ANTÔNIO BELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT, ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS MARCEL DE 

BARROS - OAB:17815/MT, MARLENE FERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:18730/MT

 Intime-se a Parte Autora da decisão de fls.240/241, para que no prazo de 

10 (dez) dias, deposite nos autos 50% (cinquenta por cento) do valor da 

perícia informada nas fl.244 do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 102582 Nr: 3452-72.2014.811.0025

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDX, CXDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 "Vistos etc.Defiro o desarquivamento dos autos.Intime-se o autor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o que entender de direito.Decorrido o 

prazo sem manifestação, retornem-se os autos ao arquivo.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

Juína/MT, 29 de maio de 2018."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 98797 Nr: 204-98.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GECINA GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVANILDO TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:17.249/MT

 Vistos etc. Aberta a audiência, constatou-se a presença das partes 

supramencionadas, na oportunidade foi colhida à oitiva da testemunha 

Noeme Soares Noronha, que segue gravado em CD/R anexo ao termo. 

Defiro o pedido da advogada do requerido. DESIGNO audiência de 

continuação para o dia 10 de julho de 2018, às 15h00min. Advirto ao oficial 

de justiça para que cumpra com antecedência plausível, para não ocorrer 

à infrutífera condução. Oficie-se à Polícia Militar, solicitando força policial 

para diligencia. Às providências. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 106390 Nr: 773-65.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme informação solicitada pelo Setor de Cálculo RPV, fora 

identificado erro de cálculo, sendo necessária a intimação da advogada 

para manifestar-se acerca do cálculo. Certifico, nesta data, o movimento 

processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 98797 Nr: 204-98.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GECINA GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVANILDO TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:17.249/MT

 "Vistos etc. Aberta a audiência, constatou-se a presença das partes 
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supramencionadas, na oportunidade foi colhida à oitiva da testemunha 

Noeme Soares Noronha, que segue gravado em CD/R anexo ao termo. 

Defiro o pedido da advogada do requerido. DESIGNO audiência de 

continuação para o dia 10 de julho de 2018, às 15h00min. Advirto ao oficial 

de justiça para que cumpra com antecedência plausível, para não ocorrer 

à infrutífera condução. Oficie-se à Polícia Militar, solicitando força policial 

para diligencia. Às providências. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito"

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2917 Nr: 673-43.1997.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO TEIXEIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nirlei de Fatima Franco 

Fogliatto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CÍCERO TEIXEIRA MARTINS, Filiação: 

Arvelino Alves Martins e Sebastiana Teixeira Martins, brasileiro(a), natural 

de Cascavel-PR, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu, acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, da data de seu pronunciamento perante o Tribunal do 

Júri, sendo dia 03/07/2018, às 9hs.

Despacho/Decisão: Vistos,Dispõe o art. 472, parágrafo único, do CPP que 

“o jurado, em seguida, receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, 

das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do 

relatório do processo”.Nessa perspectiva, na fase do art. 422 do CPP, 

DEFIRO parcialmente o pleito ministerial de f. 211 e DETERMINO que seja 

formado expediente exclusivamente com a juntada das cópias da 

sentença de pronúncia, das decisões posteriores e do relatório do 

processo, conforme preconiza o art. 472 do CPP.DEFIRO o pleito da 

Defesa de f. 224, na forma requerida.DESIGNO o dia 03/07/2018, às 9h 

para submissão do pronunciado ao julgamento por seus pares.INTIME-SE o 

pronunciado e seu Advogado, assim como o Ministério Público.INTIMEM-SE 

as testemunhas em tempo hábil e prazo razoável, de modo a cumprir os 

mandados e/ou precatórias necessários, definido o mesmo local dos júris 

anteriores para realizar a sessão de julgamento, qual seja, a sede desta 

Comarca. Devem ser intimadas as testemunhas arroladas pela Defesa dos 

pronunciados, assim como pelo Ministério Público.Adote as providências 

que se fizerem necessárias, especialmente a publicação da lista dos 

processos a serem julgados, no átrio do Fórum, lugar de costume, 

conforme orientação do art. 429, § 1.°, do CPP.Prepare o local, em 

concurso com a gerência deste Foro, providencie alimentação aos 

envolvidos, OFICIE-SE à Polícia Militar para que ofereça segurança o 

suficiente, colocando o efetivo enviado à disposição e sob as ordens do 

magistrado presidente do e. Tribunal do Júri.CIÊNCIA ao Ministério Público e 

à Defesa.INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, servindo esta como OFÍCIO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 29 de maio de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135483 Nr: 156-03.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SOKOLOVICZ DA 

COSTA - OAB:24.419O, FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS - OAB:24.681/B, 

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Ante o exposto, REVOGO a prisão preventiva (autos sob o Código n. 

135339) e, sem prejuízo do prosseguimento do processo, CONCEDO a 

LIBERDADE PROVISÓRIA em favor do acusado EDMILSON RODRIGUES 

DA SILVA já que não mais presentes os requisitos do art. 312 do 

CPP.Outrossim, nos termos do art. 319 do CPP, APLICO ao acusado às 

seguintes medidas cautelares pessoais:a)COMPARECIMENTO do acusado 

em todos os atos do processo, estando o beneficiado proibido de alterar 

seu endereço sem comunicação a este Juízo;b)USO DE TORNOZELEIRA 

ELETRÔNICA pelo acusado, bem como BOTÃO DE PÂNICO pela vítima, 

equipamentos que deverão ser obtidos perante a SEJUDH pelo CDP caso 

não haja disponibilidade nesta data em estoque;b) PROIBIÇÃO de 

ausentar-se da Comarca de Juína sem prévia comunicação;c) CUMPRIR na 

íntegra as medidas protetivas deferidas nos autos sob o Código n. 

135337, em especial a proibição de aproximação da vítima e familiares, 

guardando distância de 200 (duzentos) metros.No ato da soltura, DEVERÁ 

o Sr. Meirinho LER expressamente tais condições, alertando-se das 

consequências do descumprimento e INDAGAR o acusado seu 

ENDEREÇO EXATO, certificando tudo nos autos.De resto, DETERMINO:1. 

EXPEÇA-SE ALVARÁ de SOLTURA, se por outro motivo não estiver 

preso, ficando o acusado ADVERTIDO de que o descumprimento das 

medidas cautelares acima determinadas poderá redundar na aplicação de 

outras medidas que garanta a instrução processual, inclusive nova prisão 

preventiva.2. RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em aberto, 

atualizando-se o Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP 

2.0.Antes da soltura do acusado, INTIME-SE à vítima desta 

decisão.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135483 Nr: 156-03.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SOKOLOVICZ DA 

COSTA - OAB:24.419O, FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS - OAB:24.681/B, 

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 No mais, diante da Portaria n. 725/2018-DGTJ/PRES que suspendeu o 

expediente no dia 28 de maio de 2018 em razão da greve geral dos 

caminhoneiros, REDESIGNO a audiência para o dia 02/08/18, às 14h30min, 

justificando ainda mais a revisitação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 95600 Nr: 3918-03.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183401236

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 95600.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - BRASNORTE ( TJMT )

Data de Envio: 29/05/2018 19:11:59

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR A VÍTIMA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132579 Nr: 4192-25.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU PESSOA ROQUE, EDSON FERNANDO 

SULZBACHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183401245
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Documento: DOCUMENTOS PARA INSTRUIR CP AUTOS CODIGO 

132579.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - PONTES E LACERDA ( TJMT )

Data de Envio: 29/05/2018 19:23:03

Assunto: URGENTE RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E 

DOCUMENTOS COM FINALIDADE DE PROCEDER O INTERROGATÓRIO DO 

RÉU ZAQUEU PESSOA ROQUE QUE SE ENCONTRA PRESO NA CADEIA 

PÚBLICA DE PONTES E LACERDA-MT - OBS: SEGUE EM DOIS ANEXOS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131917 Nr: 3765-28.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU PESSOA ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES

 Código de rastreabilidade: 81120183401248

Documento: DOCUMENTOS PARA INSTRUIR CP AUTOS CODIGO 

131917.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - PONTES E LACERDA ( TJMT )

Data de Envio: 29/05/2018 19:29:14

Assunto: URGENTE RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E 

DOCUMENTOS COM FINALIDADE DE PROCEDER O INTERROGATÓRIO DO 

RÉU ZAQUEU PESSOA ROQUE QUE SE ENCONTRA PRESO NA CADEIA 

PÚBLICA DE PONTES E LACERDA-MT - OBS: SEGUE EM DOIS ANEXOS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 107802 Nr: 1473-41.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Código de rastreabilidade: 81120183401431

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 107802 - BOA VISTA-RR.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: Cartório Distribuidor do Fórum Criminal ( TJRR )

Data de Envio: 30/05/2018 08:29:13

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA DO AUTOR

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 107802 Nr: 1473-41.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Código de rastreabilidade: 81120183401440

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 107802 - MACEIO-AL.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: Maceió Distribuicao ( TJAL )

Data de Envio: 30/05/2018 08:31:43

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA DO AUTOR

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 120971 Nr: 1990-12.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO ADRIANO PASQUALOTTO, 

RONALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 Código de rastreabilidade: 81120183401495

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 120971.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - TANGARÁ DA SERRA ( TJMT )

Data de Envio: 30/05/2018 08:46:21

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 107802 Nr: 1473-41.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Vistos,

Considerando que este magistrado estará em gozo de férias no mês de 

abril do corrente ano, REDESIGNO a audiência para o dia 18/06/2018, às 

16h00min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 87741 Nr: 1762-76.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCIR JOSE NERVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de VALCIR JOSE NERVES, qualificado nos autos, como incurso 

nas penas do art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

A denúncia foi recebida no dia 21.06.2012 (f. 39).

Citado, o acusado apresentou defesa preliminar à fl. 76-84.

Ato seguinte, foram ouvidas em audiência 2 (duas) testemunhas, 

decretando-se a revelia do acusado, o Ministério Público apresentou 

alegações finais orais o Ministério Público pugnando pela condenação do 

acusado, e por sua vez, a Defesa pugnou pela absolvição do acusado, 

em razão do princípio da insignificância (CD - fl. 90-92).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

 A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza.

Pois bem, a imputação que pesa sobre o acusado diz respeito à prática do 

delito tipificado no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, in verbis:

 FURTO QUALIFICADO

“Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

(...)

§ 4º - A pena é de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa, se o crime 

é cometido:
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I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;”

Passaremos, portanto, a análise da materialidade e autoria do delito 

capitulado na denúncia.

DA MATERIALIDADE DO DELITO E DA AUTORIA

Analisando atentamente o caderno processual, entendo que existem 

elementos suficientes a demonstrar com segurança e certeza a autoria do 

delito. Afinal, a testemunha Nadilei Soares Teixeira declarou em Juízo, 

grosso modo, que na época era tesoureira na Igreja adventista e os 

vizinhos a chamaram porque a Igreja estava com a porta aberta e notaram 

que havia sido arrombado, oportunidade em que viu o acusado sair do 

local com alguns pertences.

Corroborando essa narrativa, segue o PM Luis Alfredo Bezerra Granja 

declarando na Depol, grosso modo, que o acusado ao avistar a viatura se 

embrenhou no mato e após perseguido foi preso na posse da res furtiva.

Não obstante a revelia do acusado, considero aquela primeira testemunha 

muito importante, na medida em que ela afirmou que após a soltura do 

acusado tomou conhecimento de quem era sua família, vindo a saber que 

ele era dependente químico, razão por que passou a ajudá-lo, 

oportunidade em que o acusado lhe confessou o furto com o objetivo de 

comprar drogas, tendo, inclusive, ajudado o acusado a procurar uma 

clínica de recuperação.

Sobre a qualificadora, o auto de verificação de local de delito descreve 

que “a porta dos fundos é a que foi arrombada” e “verifica-se que o portal, 

na altura do encaixe da fechadura foi quebrado com arranchamento de 

aproximadamente 35cm de lasca, isto em virtude do impacto da força 

física empregada quando do arrombamento”.

Estamos diante de cenário que justifica sem sombra de dúvida a 

condenação, não sendo possível aplicar o princípio da insignificância 

como quer a Defesa, na medida em que não obstante o montante furtado 

tenha se limitado a uma quantia avaliada de R$ 336,00 (trezentos e trinta e 

seis reais) o que demonstraria o desvalor do resultado pela relativa pouca 

monta, noto que o acusado efetuou a subtração mediante 

ARROMBAMENTO, extraindo daqui o desvalor da conduta, afastando a 

natureza bagatelar do crime. Assim, a qualificadora presente no inciso I, § 

4º, do art. 155 do CP (rompimento de obstáculo) restou cabalmente 

demonstrada.

Diante desse cenário, forma um conjunto probatório apto a alicerçar a 

condenação.

Julgado que sintetiza esse entendimento:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO POR 

ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. (1) PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 

MOEDAS. VALOR: R$ 14, 20. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO 

INCIDÊNCIA. PREJUÍZO DECORRENTE DO ARROMBAMENTO DO CARRO 

ONDE SE ENCONTRAVAM AS MOEDAS: R$ 300,00 1. Consoante 

entendimento jurisprudencial, o "princípio da insignificância - que deve ser 

analisado em conexão com os postulados da fragmentaridade e da 

intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir 

ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu 

caráter material. (...) Tal postulado - que considera necessária, na 

aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos 

vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a 

nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de 

reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão 

jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, 

no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama 

e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção 

mínima do Poder Público." (HC nº 84.412-0/SP, STF, Min. Celso de Mello, 

DJU 19.11.2004) 2. No caso, foram subtraídas moedas de dentro de um 

veículo: R$ 14, 20. Por mais que o valor do numerário seja ínfimo, não 

incide o princípio da insignificância, porquanto amargou a vítima o prejuízo 

de trezentos reais em razão do arrombamento de duas portas de seu 

automóvel. Desta forma, não se mostra ínfima a afetação do bem jurídico 

patrimônio. Ademais, na linha da jurisprudência, é de se ter em 

consideração o desvalor da conduta. Não se trata, in casu, de um furto 

simples, mas de um crime qualificado pelo rompimento do obstáculo. Logo, 

há um plus de reprovabilidade, cifrado no arrobamento não de uma, mas 

de duas portas do automóvel da vítima, o que afasta a incidência do 

caráter bagatelar da ação irrogada ao paciente. 3. Ordem denegada.” (STJ 

- HC: 122347 DF 2008/0265966-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE 

ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 03/03/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 21/03/2011). (grifo nosso)

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu VALCIR JOSE NERVES nas penas do art. 

155, § 4º, I, do Código Penal.

Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à 

individualização da pena:

Pena: reclusão, de dois a oito anos, e multa.

1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua 

ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade 

do tipo penal;

2) Antecedentes: não há registro de maus antecedentes;

3) Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta 

social;

4) Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

5) Circunstancias: são inerentes ao tipo penal;

6) Motivos: são inerentes ao tipo penal;

7) Consequências: mínimas, uma vez que os bens furtados foram 

restituídos;

 8) Comportamento da vítima: inexistente.

 FIXO a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

 2ª FASE

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, alcanço uma pena DEFINITIVA de 2 (dois) anos de reclusão e 10 

(dez) dias-multa, à razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada 

dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime.

A pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 

2º, “c”, do Código Penal.

Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em 

liberdade.

 Nos termos do artigo 44, §2º, do Código Penal, e considerando que as 

circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal não desabonam o réu 

a ponto de impedir a substituição, CONVERTO (CP, art. 44, III) a pena 

privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos, que deverão 

ser fixadas em audiência admonitória designada nos autos do Executivo 

de Pena.

ISENTO o acusado do pagamento das custas e despesas processuais.

 Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:

01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;

02) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via 

INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF (art. 595 da CNGC/MT );

03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;

04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;

06) INTIME-SE o réu para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento 

da multa ou comprovar sua impossibilidade, caso em que a execução fiará 

suspensa até a data do seu livramento, observando-se o art. 1598 e 

seguintes da CNGC.

EXPEÇA-SE a certidão de honorários dativos, conforme determinado à f. 

90, e tendo em vista a atuação da advogada Dativa Dra. Andréia Oliveira 

Lima para defesa do réu, CONDENO o Estado de Mato Grosso a efetuar o 

pagamento dos honorários advocatícios no valor de 5 URH. EXPEÇA-SE 

certidão pela Secretaria e ANOTE-SE no relatório de acordo com o 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e art. 298 e seguintes, da CNGC/2017, 

feitas as comunicações semestrais devidas.

Após, ao ARQUIVO.

 P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 95568 Nr: 3881-73.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DAMIÃO DA CRUZ, DORCINA ROSA 

DE OLIVEIRA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT
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 Intimação do advogado dos réus, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste acerca do endereço da testemunha, MARIA NILVA DA SILVA, 

tendo em vista a certidão do meirinho de fl. 148.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 11286 Nr: 2994-02.2007.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO ROQUE DA SILVA, MARCIO 

CEZAR DE SOUZA, SIDNEI VICENTE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva externada 

na denúncia para ABSOLVER AGUINALDO ROQUE DA SILVA e SIDNEI 

VICENTE DA COSTA dos crimes a eles imputados, nos termos do art. 386, 

VII, do CPP. Transitado em julgado e observadas as formalidades legais, 

dê-se BAIXA na culpa, PROCEDENDO-SE com as comunicações de praxe 

e ARQUIVEM-SE.Tendo em vista a atuação da advogada Dativa Dra. 

ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA para defesa dos acusados, CONDENO o Estado 

de Mato Grosso a efetuar o pagamento dos honorários advocatícios no 

valor de 10 URH’s. EXPEÇA-SE certidão pela Secretaria e ANOTE-SE no 

relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e art. 298 e 

seguintes, da CNGC/2017, feitas as comunicações semestrais 

devidas.Após, ao ARQUIVO.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 91193 Nr: 5583-88.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN LUCAS DA SILVA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de JEAN LUCAS DA SILVA CARDOSO, qualificado nos autos, 

como incurso nas penas do art. 155, caput, do CP.

Após o recebimento da denúncia em 1º.02.2013 (fl. 37/38) e citação do 

acusado por edital, houve a suspensão do curso do processo e da 

prescrição, bem como a decretação de sua prisão (f. 51).

Com o cumprimento do mandado de prisão e após a soltura do acusado, a 

Defesa apresentou defesa preliminar (fl. 107-112).

Em audiências de instrução foram ouvidas testemunhas e interrogado o 

acusado, oportunidade em que confessou a prática do crime.

Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela condenação do 

acusado, nos termos da exordial (fl. 151/152).

Por sua vez, a Defesa pugnou pela aplicação da atenuante da confissão 

(fl. 154-156).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

 A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza.

 I. DA MATERIALIDADE DO DELITO E DA AUTORIA

A autoria delitiva e a materialidade do delito estão sobejamente 

comprovados nos autos. Afinal, a testemunha Sidney Olivate Farias 

declarou em Juízo, grosso modo, que na época dos fatos viu quando o 

acusado levou uma motocicleta na oficina que funcionava no mesmo pátio 

de sua residência e no dia seguinte a Polícia compareceu, relatando que a 

moto era produto de furto, cenário corroborado pelo PM Antônio João da 

Silva Ribeiro que declarou em Juízo, grosso modo, ter visto o acusado 

andando em uma motocicleta, tendo o seu pai (pai do acusado) confirmado 

que seu filho teria retirado as peças para colocar em outra motocicleta.

Tal cenário é fortalecido pela confissão do acusado, justificando que 

praticou o crime porque estava sob o efeito de drogas.

Trata-se de conjunto probatório que justifica a condenação com a 

atenuante da confissão se não esbarrar no mínimo legal da pena.

Diante desse cenário, tenho que há um conjunto probatório apto a 

alicerçar a condenação.

Julgado que sintetiza esse entendimento:

“FURTO. Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar 

autoria e materialidade do crime. Confissão do réu corroborada pelos 

demais elementos de prova produzidos. Condenação mantida. 

Qualificadora afastada. Ausência de provas seguras da participação do 

adolescente Carlos Henrique na subtração. Adequação da pena. Regime 

inicial mantido. Recurso provido (voto nº 23262).” (Apelação nº 

3003673-04.2013.8.26.0451, 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. 

Newton Neves. j. 21.10.2014). (grifo nosso)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu JEAN LUCAS DA SILVA CARDOSO, nas 

penas do art. 155, “caput”, do Código Penal.

Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à 

individualização da pena:

Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

1º FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1. Culpabilidade: a ré praticou fato reprovável e com consciência de sua 

ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade 

do tipo penal;

2. Antecedentes: não há registro nos autos;

3. Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta 

social;

4. Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

5. Circunstancias: ínsitas do tipo penal;

6. Motivos: são inerentes ao tipo penal;

7. Consequências: mínimas, uma vez que a vítima teve o objeto 

recuperado;

 8. Comportamento da vítima: inexistente.

 FIXO a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à 

razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, 

considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime.

 2ª FASE

Inexistem agravantes.

Atenuantes: Embora esteja presente a circunstâncias atenuante da 

confissão, DEIXO de reduzir a pena diante da vedação de redução aquém 

do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, alcanço uma pena DEFINITIVA de 1 (um) ano de reclusão e 10 

(dez) dias-multa, à razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada 

dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime.

A pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 

2º, “c”, do Código Penal.

Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO à ré o direito de apelar em 

liberdade.

Nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, e considerando que as 

circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal não desabona a ré a 

ponto de impedir a substituição, considero ser suficiente para a prevenção 

e reprovação do crime (CP, art. 44, III), a CONVERSÃO da pena privativa 

de liberdade em uma pena restritiva de direito na forma e condições a ser 

fixada em audiência admonitória designada nos autos do Executivo de 

Pena.

Incabível sursis conforme art. 77, III, do CP.

ISENTO a acusada do pagamento das custas e despesas processuais, 

haja vista ser a condenada pobre, na forma da lei.

 Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:

01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;

02) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via 

INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF (art. 595 da CNGC/MT );

03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;
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04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;

05) INTIME-SE o réu para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento 

da multa ou comprovar sua impossibilidade, caso em que a execução 

ficará suspensa até a data do seu livramento, observando-se o art. 1598 

e seguintes da CNGC.

Após, ao ARQUIVO.

 P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 109156 Nr: 2165-40.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO KREBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE 

OLIVEIRA - OAB:3.911/MT, LUIZ EDUARDO PIROSELI - OAB:23144/O

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 179.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-29.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J C FLORINDO & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO PEREIRA ARVANI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes para comparecer a 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 05/06/2018 às 

16:10H. Deverá trazer as testemunhas arroladas ao ato agendado, 

independente de intimação, nos termos do art. 34, da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010446-48.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HORTENCIO VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

André Ryodi Nogami OAB - MT0014926A (ADVOGADO)

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MERCANTIL ADHARA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA OAB - MT0005422A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes para comparecer a 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 05/06/2018 às 

16:50H. Deverá trazer as testemunhas arroladas ao ato agendado, 

independente de intimação, nos termos do art. 34, da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010250-39.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR MORAES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA OAB - MT0005422A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES OLIANI (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para comparecer a audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 05/06/2018 às 14:10H. Deverá trazer as 

testemunhas arroladas ao ato agendado, independente de intimação, nos 

termos do art. 34, da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000539-32.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA RODRIGUES DE MOURAS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SÉRGIO SERAFINI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 06/06/2018 às 14:40H. Deverá as partes trazerem 

suas testemunhas independente de intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-55.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILENO RAIMUNDO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGOSTINHO CANDIDO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 06/06/2018 às 15:20H. Deverá as partes trazerem 

suas testemunhas independente de intimação.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000540-17.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AISLAN MARTINS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SÉRGIO SERAFINI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 06/06/2018 às 16:00H. Deverá as partes trazerem 

suas testemunhas, independente de intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001530-71.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIAS DE ALMEIDA TEXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 06/06/2018 às 16:40H. Deverá as partes trazerem 

suas testemunhas, independente de intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001344-48.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NUNES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 06/06/2018 às 17:20H. Deverá as partes trazerem 

suas testemunhas, independente de intimação.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001334-04.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL MACIEL COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0022870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001334-04.2017.8.11.0025 REQUERENTE: GABRIEL MACIEL COSTA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ante ao teor da Portaria nº 

725/2018-DGTJ/PRES, editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso, suspendendo o expediente forense na data de 28/05/2018, 

redesigno a audiência agendada neste feito para o dia 06/06/2018 às 18 

horas. Cientifiquem-se as partes. Cumpra-se expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Juína/MT, 28 de maio de 2018. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106844 Nr: 996-18.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR VILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: Valdir Villa, na 

pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência preliminar 

designada para o dia 20/06/2018 às 07:30H. Devendo ainda trazer para a 

Audiência os autores do fato, haja vista que o endereço constante nos 

autos foi insuficiente para localiza-los. Sendo procedido dessa forma em 

razão de que o próprio Advogado entrou em contato telefônico e afirmou 

que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106514 Nr: 857-66.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO BARROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: Agnaldo Barros 

da Silva, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência 

preliminar designada para o dia 20/06/2018 às 09:20H. Devendo ainda 

trazer para a Audiência os autores do fato, haja vista que o endereço 

constante nos autos foi insuficiente para localiza-los, conforme Certidão 

retro expedida pelo Oficial de Justiça. Sendo procedido deste modo em 

razão de que o próprio Advogado entrou em contato telefônico e afirmou 

que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106510 Nr: 853-29.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR APARECIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: Salvador 

Aparecido, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a 

Audiência preliminar designada para o dia 20/06/2018 às 09:15H. Devendo 

ainda trazer para a Audiência os autores do fato, haja vista que o 

endereço constante nos autos foi insuficiente para localiza-los, conforme 

Certidão retro expedida pelo Oficial de Justiça. Sendo procedido dessa 

forma em razão de que o próprio Advogado entrou em contato telefônico e 

afirmou que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109607 Nr: 2402-74.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: Magno Pereira da 

Silva, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência 

preliminar designada para o dia 20/06/2018 às 09:10H. Devendo ainda 

trazer para a Audiência os autores do fato. Sendo procedido dessa forma 

em razão de que o próprio Advogado entrou em contato telefônico e 

afirmou que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109540 Nr: 2350-78.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON BATEL TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: Gilson Batel 

Teixeira, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência 

preliminar designada para o dia 20/06/2018 às 09:00H. Devendo ainda 

trazer para a Audiência os autores do fato, haja vista que o endereço 

constante nos autos foi insuficiente para localiza-los. Sendo procedido 

deste modo em razão de que o próprio Advogado entrou em contato 

telefônico e afirmou que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106468 Nr: 811-77.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARVALHO PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: Antônio Carvalho 

Peres, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência 

preliminar designada para o dia 20/06/2018 às 09:05H. Devendo ainda 

trazer para a Audiência os autores do fato, haja vista que o endereço 

constante nos autos foi insuficiente para localiza-los, conforme Certidão 

retro expedida pelo Oficial de Justiça. Sendo procedido deste modo em 

razão de que o próprio Advogado entrou em contato telefônico e afirmou 

que poderia ser feito desta forma.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106845 Nr: 997-03.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR GECI TOMAZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: Valdemar Geci 

Tomazini, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência 

preliminar designada para o dia 20/06/2018 às 08:25H. Devendo ainda 

trazer para a Audiência os autores do fato, haja vista que o endereço 

constante nos autos foi insuficiente para localiza-los, conforme Certidão 

retro expedida pelo Oficial de Justiça. Sendo procedido dessa forma em 

razão de que o próprio Advogado entrou em contato telefônico e afirmou 

que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109606 Nr: 2401-89.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILEI BARBOZA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR a autora do fato: Lucilei Barboza 

de Souza, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência 

preliminar designada para o dia 20/06/2018 às 08:30H. Devendo ainda 

trazer para a Audiência os autores do fato, haja vista que o endereço 

constante nos autos foi insuficiente para localiza-los, conforme Certidão 

retro expedida pelo Oficial de Justiça. Sendo procedido dessa forma em 

razão de que o próprio Advogado entrou em contato telefônico e afirmou 

que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106843 Nr: 995-33.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO DE BORBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: Valdomiro de 

Borda, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência 

preliminar designada para o dia 20/06/2018 às 09:45H. Devendo ainda 

trazer para a Audiência os autores do fato. Sendo procedido deste modo 

em razão de que o próprio Advogado entrou em contato telefônico e 

afirmou que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109523 Nr: 2333-42.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: José Francisco 

de Araújo, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência 

preliminar designada para o dia 20/06/2018 às 08:50H. Devendo ainda 

trazer para a Audiência os autores do fato, haja vista que o endereço 

constante nos autos foi insuficiente para localiza-los, conforme Certidão 

retro expedida pelo Oficial de Justiça. Sendo procedido deste modo em 

razão de que o próprio Advogado entrou em contato telefônico e afirmou 

que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106480 Nr: 823-91.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ABITANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: João Abitante, na 

pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência preliminar 

designada para o dia 20/06/2018 às 08:20H. Devendo ainda trazer para a 

Audiência os autores do fato, haja vista que o endereço constante nos 

autos foi insuficiente para localiza-los, conforme Certidão retro expedida 

pelo Oficial de Justiça. Sendo procedido dessa forma em razão de que o 

próprio Advogado entrou em contato telefônico e afirmou que poderia ser 

feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109520 Nr: 2330-87.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: Jose Barbosa 

dos Santos, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a 

Audiência preliminar designada para o dia 20/06/2018 às 08:55H. Devendo 

ainda trazer para a Audiência os autores do fato, haja vista que o 

endereço constante nos autos foi insuficiente para localiza-los, conforme 

Certidão retro expedida pelo Oficial de Justiça. Sendo procedido dessa 

forma em razão de que o próprio Advogado entrou em contato telefônico e 

afirmou que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109533 Nr: 2343-86.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ALVES LEMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: Bruno Lemos de 

Souza, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência 

preliminar designada para o dia 20/06/2018 às 08:35H. Devendo ainda 

trazer para a Audiência os autores do fato, haja vista que o endereço 

constante nos autos foi insuficiente para localiza-los, conforme Certidão 

retro expedida pelo Oficial de Justiça. Sendo procedido deste modo em 

razão de que o próprio Advogado entrou em contato telefônico e afirmou 

que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109600 Nr: 2396-67.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES ALVES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: Alcides Alves de 

Freitas, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência 

preliminar designada para o dia 20/06/2018 às 08:40H. Devendo ainda 

trazer para a Audiência os autores do fato, haja vista que o endereço 

constante nos autos foi insuficiente para localiza-los. Sendo procedido 

dessa forma em razão de que o próprio Advogado entrou em contato 

telefônico e afirmou que poderia ser feito desta forma.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106520 Nr: 863-73.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CANDIDO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: Antonio Candido 

Neto, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência 

preliminar designada para o dia 20/06/2018 às 08:45H. Devendo ainda 

trazer para a Audiência os autores do fato, haja vista que o endereço 

constante nos autos foi insuficiente para localiza-los. Sendo procedido 

deste modo em razão de que o próprio Advogado entrou em contato 

telefônico e afirmou que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109608 Nr: 2403-59.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR a autora do fato: Maria de 

Lourdes Pereira da Silva, na pessoa de seu Advogado, para que 

compareça a Audiência preliminar designada para o dia 20/06/2018 às 

09:30H. Devendo ainda trazer para a Audiência os autores do fato. Sendo 

procedido deste modo em razão de que o próprio Advogado entrou em 

contato telefônico e afirmou que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109621 Nr: 2416-58.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOELI TEREZINHA DAMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR a autora do fato: Noeli Terezinha 

Damer, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência 

preliminar designada para o dia 20/06/2018 às 09:35H. Devendo ainda 

trazer para a Audiência os autores do fato independente de intimação. 

Sendo procedido deste modo em razão de que o próprio Advogado entrou 

em contato telefônico e afirmou que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109539 Nr: 2349-93.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: Fabiano de 

Souza, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência 

preliminar designada para o dia 20/06/2018 às 09:40H. Devendo ainda 

trazer para a Audiência os autores do fato, haja vista que o endereço 

constante nos autos foi insuficiente para localiza-los, conforme Certidão 

retro expedida pelo Oficial de Justiça. Sendo procedido dessa forma em 

razão de que o próprio Advogado entrou em contato telefônico e afirmou 

que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106482 Nr: 825-61.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: José Carlos 

Goulart, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência 

preliminar designada para o dia 20/06/2018 às 08:10H. Devendo ainda 

trazer para a Audiência os autores do fato, haja vista que o endereço 

constante nos autos foi insuficiente para localiza-los, conforme Certidão 

retro expedida pelo Oficial de Justiça. Sendo procedido deste modo em 

razão de que o próprio Advogado entrou em contato telefônico e afirmou 

que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106519 Nr: 862-88.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA LUIZA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR a autora do fato: Andreia Luiza 

da Rocha, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência 

preliminar designada para o dia 20/06/2018 às 08:15H. Devendo ainda 

trazer para a Audiência os autores do fato, haja vista que o endereço 

constante nos autos foi insuficiente para localiza-los, conforme Certidão 

retro expedida pelo Oficial de Justiça. Sendo procedido deste modo em 

razão de que o próprio Advogado entrou em contato telefônico e afirmou 

que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106470 Nr: 813-47.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATIA DOS SANTOS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR a autora do fato: Catia dos 

Santos Santana, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a 

Audiência preliminar designada para o dia 20/06/2018 às 09:25H. Devendo 

ainda trazer para a Audiência os autores do fato, haja vista que o 

endereço constante nos autos foi insuficiente para localiza-los, conforme 

Certidão retro expedida pelo Oficial de Justiça. Sendo procedido deste 

modo em razão de que o próprio Advogado entrou em contato telefônico e 

afirmou que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106477 Nr: 820-39.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR BORTOLUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: Jacir Dortoluzzi, 

na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência preliminar 

designada para o dia 20/06/2018 às 07:45H. Devendo ainda trazer para a 

Audiência os autores do fato, haja vista que o endereço constante nos 

autos foi insuficiente para localiza-los, conforme Certidão retro expedida 

pelo Oficial de Justiça. Sendo procedido deste modo em razão de que o 

próprio Advogado entrou em contato telefônico e afirmou que poderia ser 

feito desta forma.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109538 Nr: 2348-11.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENILSON ROCHA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: Elenilson Rocha 

Lopes, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência 

preliminar designada para o dia 20/06/2018 às 08:00H. Devendo ainda 

trazer para a Audiência os autores do fato, haja vista que o endereço 

constante nos autos foi insuficiente para localiza-los, conforme Certidão 

retro expedida pelo Oficial de Justiça. Sendo procedido deste modo em 

razão de que o próprio Advogado entrou em contato telefônico e afirmou 

que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109622 Nr: 2417-43.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ ANTONIO FORTUNATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: Juarez Antônio 

Fortunatti, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência 

preliminar designada para o dia 20/06/2018 às 07:35H. Devendo ainda 

trazer para a Audiência os autores do fato, haja vista que o endereço 

constante nos autos foi insuficiente para localiza-los, conforme Certidão 

retro expedida pelo Oficial de Justiça. Sendo procedido deste modo em 

razão de que o próprio Advogado entrou em contato telefônico e afirmou 

que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109617 Nr: 2412-21.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALÉRIO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: Juarez Antônio 

Fortunatti, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência 

preliminar designada para o dia 20/06/2018 às 08:05H. Devendo ainda 

trazer para a Audiência os autores do fato, haja vista que o endereço 

constante nos autos foi insuficiente para localiza-los, conforme Certidão 

retro expedida pelo Oficial de Justiça. Sendo procedido deste modo em 

razão de que o próprio Advogado entrou em contato telefônico e afirmou 

que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106493 Nr: 836-90.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: Luiz Carlos 

Queiroz, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência 

preliminar designada para o dia 20/06/2018 às 07:40H. Devendo ainda 

trazer para a Audiência os autores do fato, haja vista que o endereço 

constante nos autos foi insuficiente para localiza-los, conforme Certidão 

retro expedida pelo Oficial de Justiça. Sendo procedido deste modo em 

razão de que o próprio Advogado entrou em contato telefônico e afirmou 

que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109532 Nr: 2342-04.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIZIA TEREZINHA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: Dizia Terezinha 

de Freitas, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência 

preliminar designada para o dia 20/06/2018 às 07:55H. Devendo ainda 

trazer para a Audiência os autores do fato, haja vista que o endereço 

constante nos autos foi insuficiente para localiza-los, conforme Certidão 

retro expedida pelo Oficial de Justiça. Sendo procedido deste modo em 

razão de que o próprio Advogado entrou em contato telefônico e afirmou 

que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106492 Nr: 835-08.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA SILVA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: Luciano da Silva 

Cardoso, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência 

preliminar designada para o dia 20/06/2018 às 07:50H. Devendo ainda 

trazer para a Audiência os autores do fato, haja vista que o endereço 

constante nos autos foi insuficiente para localiza-los, conforme Certidão 

retro expedida pelo Oficial de Justiça. Sendo procedido deste modo em 

razão de que o próprio Advogado entrou em contato telefônico e afirmou 

que poderia ser feito desta forma.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010208-87.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA PINHEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010208-87.2016.8.11.0025. REQUERENTE: VERA LUCIA PINHEIRO 

FERREIRA REQUERIDO: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A VISTOS. Conforme se infere dos autos, por meio de decisão 

exarada no ID. 6654306, foi suspensa a cobrança das custas e taxas 

judiciárias no presente feito. Nesses moldes, determino a restituição dos 

emolumentos recolhidos pela autora no ID. 6736124, devendo a Secretaria 

expedir o necessário para cumprimento da presente determinação. 

Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. 

Às providências. Juína/MT, 28 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Edital
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EDITAL Nº 004/2018 - SELEÇÃO PARA RECRUTAMENTO DOS 

INTERESSADOS NO SERVIÇO VOLUNTÁRIO DE AGENTE COMUNITÁRIO 

DE JUSTIÇA E CIDADANIA (JUSTIÇA COMUNITÁRIA) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO.

 * O Edital n° 004/2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257650 Nr: 762-73.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávio Nunes Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 43/45 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT bem como de que esta 

Secretaria designou a data 17/07/2018 às 11h40min para a realização da 

perícia médica da parte autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar quesitos e assistente técnico a qual será realizada no Edificio 

do Forum desta Cidade e Comarca pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo – CRM/MT 7134 , fazendo-se acompanhar da parte autora, 

conforme determinado pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os 

exames e laudos médicos que a mesma possuir.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256607 Nr: 336-61.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadira Santiago da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 39/41 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT bem como de que esta 

Secretaria designou a data 17/07/2018 às 10h para a realização da perícia 

médica da parte autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar quesitos e assistente técnico a qual será realizada no Edificio do 

Forum desta Cidade e Comarca pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo – CRM/MT 7134 , fazendo-se acompanhar da parte autora, 

conforme determinado pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os 

exames e laudos médicos que a mesma possuir.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245723 Nr: 935-34.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Porfirio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice de Oliveira Santos, Antonio Alves Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Franco Silva - 

OAB:22.314, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23151/O, Selio 

Soares de Queiroz - OAB:8470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos Procuradores da parte requerente da r. decisão de fls.48 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para para efetuar 

o pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

125.00(cento e vinte e cinco reais ), de acordo com o provimento 07/2017, 

por meio do site do TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) 

para cumprimento do mandado de intimação da parte autora , devendo 

juntar aos autos o comprovante do pagamento para posterior 

cumprimento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245723 Nr: 935-34.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Porfirio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice de Oliveira Santos, Antonio Alves Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Franco Silva - 

OAB:22.314, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23151/O, Selio 

Soares de Queiroz - OAB:8470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 935-34.2017.811.0011 - cód. 245723

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Eva Porfirio dos Santos

PARTE RÉQUERIDA: Alice de Oliveira Santos e Antonio Alves Santos

INTIMANDO/: Requerido(a): Alice de Oliveira Santos, Cpf: 52331490104, 

Rg: 828.838 SSP MT Filiação: Otilio de Araujo Oliveira e Maria Julia de 

Araujo, data de nascimento: 02/11/1953, brasileiro(a), natural de 

Andradina-SP, casado(a), agricultora /aposentada, Endereço: Atualmente 

Em Lugar Incerto e Não Sabido, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

Requerido(a): Antonio Alves Santos, Cpf: 65106695104, Rg: 65.756 SSP 

MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), agricultor, Endereço: Atualmente Em 

Lugar Incerto e Não Sabido, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(o, s) parte requerida, acima qualificado(a, s) 

para comparecer(em) à audiência designada, para SER(EM) INQUIRIDA(S).

 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO e se realizará no dia 02/08/2018, às 14:00 horas, no Edifício 

do Fórum, sito no endereço ao final indicado.

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) parte requerida, acima 

qualificado(a, s) para comparecer(em) à audiência designada, para 

SER(EM) INQUIRIDA(S).

DECISÃO/DESPACHO: Trata-se de julgamento conforme o estado do 

processo, no qual não vislumbro nessa quadra processual quaisquer das 

hipóteses previstas nos arts. 354 (extinção do processo) e 355 

(julgamento antecipado da lide) do Novo Código de Processo Civil.Assim, 

no termo do art. 357 do Novo Código de Processo Civil passo ao 

saneamento do feito e análise das provas a serem produzidas.Inexistindo 

qualquer nulidade ou irregularidade aparente, bem como as partes são 

legitimas e estão bem representadas em juízo, declaro o feito por 

saneado.Em razão da necessidade de dilação probatória, DEFIRO a 

produção de prova documental e oral, consubstanciada pelo depoimento 

de testemunhas e depoimento pessoal das partes, designando, para tanto, 

audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de agosto de 2018, às 

14h, oportunidade em que, antes de aberta a instrução, as partes poderão 

chegar a um acordo.A contar da intimação desta decisão as partes 

possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol das 

testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do 

NCPC, bem ainda deverão os causídicos providenciar as intimações das 

testemunhas arroladas tempestivamente nos termos do artigo 455 do 

NCPC, excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo.Intimem-se as 

partes e seus advogados.Cumpra-se, expedindo o necessário.Mirassol D’ 

Oeste/MT, 16 de abril de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em 

Substituição Legal

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Odete Pereira da 

Cunha, Técnico Judiciária, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 29 de maio de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho
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 Cod. Proc.: 258139 Nr: 988-78.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elena Bernardo Clube

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 17 de julho de 2018 às 10h40min, com o(a) perito(a) Dr(a). Bruna dos 

Santos Silva Azevedo, fazendo-se acompanhar da parte autora, a qual 

deverá portar laudos e receituários médicos que possuir, conforme 

determinado pela Portaria n. 86/2017 – CA, sendo facultada às partes, 

dentro do prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256519 Nr: 303-71.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Souza de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 17 de julho de 2018 às 13h00min, com o(a) perito(a) Dr(a). Bruna dos 

Santos Silva Azevedo, fazendo-se acompanhar da parte autora, a qual 

deverá portar laudos e receituários médicos que possuir, conforme 

determinado pela Portaria n. 86/2017 – CA, sendo facultada às partes, 

dentro do prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257909 Nr: 875-27.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Alves Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 17 de julho de 2018 às 10h00min, com o(a) perito(a) Dr(a). Bruna dos 

Santos Silva Azevedo, fazendo-se acompanhar da parte autora, a qual 

deverá portar laudos e receituários médicos que possuir, conforme 

determinado pela Portaria n. 86/2017 – CA, sendo facultada às partes, 

dentro do prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254853 Nr: 5540-23.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Augusto Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)É o relato do necessário.Decido.Inicialmente, arguiu o requerido 

prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio do ajuizamento da ação.Em que pese os argumentos 

expendidos pelo requerido vislumbra-se que razão não lhe assiste neste 

ponto, uma vez que a requerente entrou administrativamente com o pedido 

de aposentadoria por idade no dia 17 de outubro de 2017 e o ajuizamento 

da ação se deu em 22 de novembro de 2017, ou seja, não há em que se 

falar em prescrição quinquenal.Inexistindo outras prejudiciais a serem 

enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, 

sendo as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo da 

demanda, havendo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da 

presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 

e 485 inciso VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da ação, 

tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do 

NCPC), inexistindo nulidades a serem declaradas ou irregularidades para 

sanar-se.Fixo como questão controvertida o lapso temporal de atividade 

rurícola, por consectário, se esta de fato exerceu tais atividades.Desta 

forma, declaro o feito saneado.No que tange à prova testemunhal, cabível 

ao caso em voga, eis porque a defiro. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17 de julho de 2018, a realizar-se às _15h15min, 

devendo as partes depositar o rol de testemunhas no prazo de cinco dias 

antes da sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, ainda, o 

comparecimento pessoal da parte autora.Intime-se. Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste - MT, 15 de maio de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251189 Nr: 3642-72.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)É o relato do necessário.Decido.Inicialmente, arguiu o requerido 

prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio do ajuizamento da ação.Em que pese os argumentos 

expendidos pelo requerido vislumbra-se que razão não lhe assiste neste 

ponto, uma vez que a requerente entrou administrativamente com o pedido 

de aposentadoria por idade no dia 26 de outubro de 2016 e o ajuizamento 

da ação se deu em 16 de agosto de 2017, ou seja, não há em que se falar 

em prescrição quinquenal.Inexistindo outras prejudiciais a serem 

enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, 

sendo as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo da 

demanda, havendo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da 

presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 

e 485 inciso VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da ação, 

tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do 

NCPC), inexistindo nulidades a serem declaradas ou irregularidades para 

sanar-se.Fixo como questão controvertida o lapso temporal de atividade 

rurícola, por consectário, se esta de fato exerceu tais atividades.Desta 

forma, declaro o feito saneado.No que tange à prova testemunhal, cabível 

ao caso em voga, eis porque a defiro. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17 de julho de 2018, a realizar-se às 15h30min 

devendo as partes depositar o rol de testemunhas no prazo de cinco dias 

antes da sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, ainda, o 

comparecimento pessoal da parte autora.Intime-se. Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste - MT, 15 de maio de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257486 Nr: 662-21.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelaide Bernabé Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)É o relato do necessário.Decido.Inicialmente, arguiu o requerido 

prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio do ajuizamento da ação.Em que pese os argumentos 

expendidos pelo requerido vislumbra-se que razão não lhe assiste neste 

ponto, uma vez que a requerente entrou administrativamente com o pedido 

de aposentadoria por idade no 22 de janeiro de 2018 e o ajuizamento da 

ação se deu em 28 de fevereiro de 2018, ou seja, não há em que se falar 

em prescrição quinquenal.Inexistindo outras prejudiciais a serem 

enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, 
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sendo as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo da 

demanda, havendo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da 

presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 

e 485 inciso VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da ação, 

tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do 

NCPC), inexistindo nulidades a serem declaradas ou irregularidades para 

sanar-se.Fixo como questão controvertida o lapso temporal de atividade 

rurícola, por consectário, se esta de fato exerceu tais atividades.Desta 

forma, declaro o feito saneado.No que tange à prova testemunhal, cabível 

ao caso em voga, eis porque a defiro. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17 de julho de 2018, a realizar-se às 15h45min, 

devendo as partes depositar o rol de testemunhas no prazo de cinco dias 

antes da sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, ainda, o 

comparecimento pessoal da parte autora.Intime-se. Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste - MT, 15 de maio de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256989 Nr: 480-35.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Emilia Silva Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)É o relato do necessário.Decido.Inicialmente, arguiu o requerido 

prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio do ajuizamento da ação.Em que pese os argumentos 

expendidos pelo requerido vislumbra-se que razão não lhe assiste neste 

ponto, uma vez que a requerente entrou administrativamente com o pedido 

de aposentadoria por idade no dia 05 de fevereiro de 2018 e o ajuizamento 

da ação se deu em 09 de fevereiro de 2018, ou seja, não há em que se 

falar em prescrição quinquenal.Inexistindo outras prejudiciais a serem 

enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, 

sendo as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo da 

demanda, havendo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da 

presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 

e 485 inciso VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da ação, 

tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do 

NCPC), inexistindo nulidades a serem declaradas ou irregularidades para 

sanar-se.Fixo como questão controvertida o lapso temporal de atividade 

rurícola, por consectário, se esta de fato exerceu tais atividades.Desta 

forma, declaro o feito saneado.No que tange à prova testemunhal, cabível 

ao caso em voga, eis porque a defiro. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17 de julho de 2018, a realizar-se às 16h00min, 

devendo as partes depositar o rol de testemunhas no prazo de cinco dias 

antes da sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, ainda, o 

comparecimento pessoal da parte autora.Intime-se. Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste - MT, 15 de maio de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256734 Nr: 386-87.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisabete do Socorro Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)É o relato do necessário.Decido.Inicialmente, arguiu o requerido 

prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio do ajuizamento da ação.Em que pese os argumentos 

expendidos pelo requerido vislumbra-se que razão não lhe assiste neste 

ponto, uma vez que a requerente entrou administrativamente com o pedido 

de aposentadoria por idade no dia 27 de setembro de 2016 e o 

ajuizamento da ação se deu em 02 de fevereiro de 2018, ou seja, não há 

em que se falar em prescrição quinquenal.Inexistindo outras prejudiciais a 

serem enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua 

retificação, sendo as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo 

da demanda, havendo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da 

presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 

e 485 inciso VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da ação, 

tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do 

NCPC), inexistindo nulidades a serem declaradas ou irregularidades para 

sanar-se.Fixo como questão controvertida o lapso temporal de atividade 

rurícola, por consectário, se esta de fato exerceu tais atividades.Desta 

forma, declaro o feito saneado.No que tange à prova testemunhal, cabível 

ao caso em voga, eis porque a defiro. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17 de julho de 2018, a realizar-se às 16h15min, 

devendo as partes depositar o rol de testemunhas no prazo de cinco dias 

antes da sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, ainda, o 

comparecimento pessoal da parte autora.Intime-se. Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste - MT, 15 de maio de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 223891 Nr: 4309-63.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VS, ASD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando-se a implantação do Banco Nacional de Monitoramento de 

Prisões 2.0 no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

por meio da Portaria n.º 12/2018-CGJ, o qual unificou as informações e 

facilitou o cumprimento dos mandados de prisão criminais e cíveis, 

envolvendo débitos alimentares, determino a inserção do mandado de 

prisão expedido nestes autos no mencionado sistema, cujo prazo de 

validade será de 01 (um) ano, devendo o processo, nesse ínterim, 

permanecer suspenso.

Decorrido o prazo supra, o exequente deverá ser intimado para 

manifestar, em 15 (quinze) dias, se houve ou não o adimplemento do 

débito alimentar e, caso negativo, deverá anexar, na oportunidade, planilha 

atualizada do débito, assim como a respeito da pertinência da manutenção 

do mandado de prisão em aberto.

Com a vinda da manifestação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

e, na sequência, volvam-me imediatamente conclusos.

Cumpra-se

Mirassol D’Oeste - MT, 22 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255254 Nr: 5681-42.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elena Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B, Nayara São Marco Bassarotti - 

OAB:22485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)É o relato do necessário.Decido.Inicialmente, arguiu o requerido 

prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio do ajuizamento da ação.Em que pese os argumentos 

expendidos pelo requerido vislumbra-se que razão não lhe assiste neste 

ponto, uma vez que a requerente entrou administrativamente com o pedido 

de aposentadoria por idade no dia 18 de outubro de 2017 e o ajuizamento 

da ação se deu em 05 de dezembro de 2017, ou seja, não há em que se 

falar em prescrição quinquenal.Inexistindo outras prejudiciais a serem 

enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, 

sendo as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo da 

demanda, havendo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da 

presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 
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depreende-se que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 

e 485 inciso VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da ação, 

tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do 

NCPC), inexistindo nulidades a serem declaradas ou irregularidades para 

sanar-se.Fixo como questão controvertida o lapso temporal de atividade 

rurícola, por consectário, se esta de fato exerceu tais atividades.Desta 

forma, declaro o feito saneado.No que tange à prova testemunhal, cabível 

ao caso em voga, eis porque a defiro. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17 de julho de 2018, a realizar-se às 16h30min, 

devendo as partes depositar o rol de testemunhas no prazo de cinco dias 

antes da sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, ainda, o 

comparecimento pessoal da parte autora.Intime-se. Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste - MT, 17 de maio de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252548 Nr: 4355-47.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deoclecio Vargas da Roza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora da r sentença de fls. 51/53 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256398 Nr: 234-39.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)É o relato do necessário.Decido.Inicialmente, arguiu o requerido 

prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio do ajuizamento da ação.Em que pese os argumentos 

expendidos pelo requerido vislumbra-se que razão não lhe assiste neste 

ponto, uma vez que a requerente entrou administrativamente com o pedido 

de concessão de pensão por morte no dia 29 de março de 2016 e o 

ajuizamento da ação se deu em 23 de janeiro de 2018, ou seja, não há em 

que se falar em prescrição quinquenal.Inexistindo outras prejudiciais a 

serem enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua 

retificação, sendo as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo 

da demanda, havendo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da 

presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 

e 485 inciso VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da ação, 

tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do 

NCPC), inexistindo nulidades a serem declaradas ou irregularidades para 

sanar-se.Fixo como questão controvertida a condição de segurado do 

falecido, bem como da situação de dependência da requerente.Desta 

forma, declaro o feito saneado.No que tange à prova testemunhal cabível 

ao caso em voga eis porque a defiro.Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17 de julho de 2018, a realizar-se às 16h45min, 

devendo as partes depositar o rol de testemunhas no prazo de 5 (cinco) 

dias antes da sua realização (art. 407 do CPC), determinando, ainda, o 

comparecimento pessoal da parte autora.Intime-se. Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste - MT, 15 de maio de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256280 Nr: 187-65.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Pauferro da Silva Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)É o relato do necessário.Decido.Inicialmente, arguiu o requerido 

prejudicial de mérito a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio do ajuizamento da ação.Em que pese os argumentos 

expendidos pelo requerido vislumbra-se que razão não lhe assiste neste 

ponto, uma vez que a requerente entrou administrativamente com o pedido 

de concessão de pensão por morte no dia 27 de novembro de 2017 e o 

ajuizamento da ação se deu em 18 de janeiro de 2018, ou seja, não há em 

que se falar em prescrição quinquenal.Inexistindo outras prejudiciais a 

serem enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua 

retificação, sendo as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo 

da demanda, havendo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da 

presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 

e 485 inciso VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da ação, 

tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do 

NCPC), inexistindo nulidades a serem declaradas ou irregularidades para 

sanar-se.Fixo como questão controvertida a condição de segurado do 

falecido, bem como da situação de dependência da requerente.Desta 

forma, declaro o feito saneado.No que tange à prova testemunhal cabível 

ao caso em voga eis porque a defiro.Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17 de julho de 2018, a realizar-se às 17h00min, 

devendo as partes depositar o rol de testemunhas no prazo de 5 (cinco) 

dias antes da sua realização (art. 407 do CPC), determinando, ainda, o 

comparecimento pessoal da parte autora.Intime-se. Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste - MT, 15 de maio de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259181 Nr: 1511-90.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Alves Memória

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:14.176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para audiência de 

Conciliação/Mediação designada para o dia 26/07/2018 às 15h30min no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, bem 

como para efetuar o pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), de acordo com o provimento 

07/2017, por meio do site do TJMT (emissão de Guias on-line), (campo 

diligência) para cumprimento do mandado de citação/intimação, devendo 

juntar aos autos o comprovante do pagamento para posterior 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 170947 Nr: 3957-76.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinda Dias Tassi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cifra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 Em que pese o pleito da executada ventilado às fls. 221, verifica-se que 

há nos autos alvará já levantado em favor da mesma às fls. 215, motivo 

pelo qual determino sua intimação para esclarecer quais valores 

eventualmente ainda pendem de levantamento, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de retorno do feito ao arquivo.

Caso o prazo transcorra sem manifestação, ao arquivo. Em sendo outro o 

cenário, conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.
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Mirassol D’Oeste/MT – 02 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 31174 Nr: 1674-22.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Caetano Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para manifestar acerca do bem indicado a 

penhora às fls. 73/74, no prazo de 15 (quinze) dias.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 08 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234324 Nr: 4425-35.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPdNG, LdNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando o pleito de fls.54, o autor menciona que juntou a certidão de 

óbito do executado, porém, a mesma não foi apresentada, assim, 

determino que junte ao presente feito o respectivo documento, no prazo 

de 30 (trinta) dias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 23 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 180419 Nr: 1069-03.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiper JN - Materiais para Construção Ltda, Claiton Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariano Tavares Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido formulado à fl. 95, referente à penhora de bens que 

guarnecem a residência do executado, porquanto tal medida deve ser 

adotada em caráter excepcional, devendo ser autorizada somente quando 

o exequente comprovar que esgotou todos os meios à sua disposição 

para localizar bens de propriedade do executado que sejam passíveis de 

penhora, o que não é o caso dos autos.

Intime-se a exequente para que indique outros bens a penhora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III do 

CPC.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 24 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 224710 Nr: 4426-54.2014.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clinton Ferreira da Silva - 

OAB:22335, Fabiana Silva dos Santos - OAB:193.877/SP, Kamila de 

Souza Coutinho - OAB: 10.661, Washington Faria Siqueira - 

OAB:18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hanna Kágiza Pomar 

Nogueira Braga - OAB:19.103, Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT, Viviane Souza do Couto - OAB:13637

 Aportou aos autos petição da parte autora, em que requer a expedição de 

alvará para o levantamento da quantia depositada nos autos.

Nada obstante o deferimento do pleito à fl. 138, observa-se que a 

sentença prolatada às fls. 86/88 foi hialina ao determinar a restituição dos 

valores depositados nos autos referentes às parcelas vincendas do 

financiamento ao requerido, tendo em vista que a alienação extrajudicial do 

bem apreendido seria destinada à quitação do débito do devedor junto à 

instituição financeira.

À vista disso, INDEFIRO o pedido de fls. 137 e, nada mais sendo requerido 

pelas partes, determino o retorno dos autos ao arquivo.

Intimem-se.

Cumpra-se

Mirassol D’Oeste - MT, 22 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 232982 Nr: 3594-84.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGSdA, GCSA, SdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fl. 62, de modo que, cite-se e intime-se o executado no 

endereço informado no documento de fl. 61: Av. Couto Magalhães, nº 

2.725, ao lado do Banco do Brasil, bairro: centro, cidade: Várzea Grande - 

MT, telefone (65)99988-5645.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 24 de maio de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257853 Nr: 851-96.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STS - Sociedade de Terceirização de Serviços Ltda - 

ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sascar Tecnologia e Segurança Automotiva 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO a medida liminar requerida para compelir a requerida a desinstalar 

os equipamentos de rastreamento dos veículos elencados na tabela anexa 

à exordial, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), bem como dos demais 

veículos de acordo com a data de vencimento dos respectivos contratos, 

sob pena de fixação de multa diária, sem prejuízo de eventual crime de 

desobediência, desde que o requerente preste caução no valor de R$ 

42.458,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais), 

para ressarcir os danos que a parte ex adversa possa vir a sofrer na 

hipótese de improcedência do pedidos vertidos na exordial, já que, a toda 

evidência, o pleito antecipatório praticamente esgota o objeto da lide. 

Sobre a possibilidade de o juiz exigir caução idônea, preconiza o art. 300, 

§1º do Código de Processo Civil: § 1o Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la.Deixo para analisar o pleito de 

inversão do ônus da prova na decisão saneadora.Cite-se a parte ré para 

que compareça a sessão de conciliação/mediação designada para o dia 

26 de julho de 2018, às 15h, devidamente acompanhado por seu 

advogado, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 
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de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.Intime-se o autor na 

pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC.As 

partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do 

NCPC).Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à 

oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do 

Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254908 Nr: 5553-22.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir dos Reis de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesus Cândido Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Barreto Lopes - 

OAB:20.450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante os documentos acostados às fls. 45/49, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

 No mais, designo nova sessão de conciliação/mediação designada para o 

dia 26de juho_de 2018, às 14h00min, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca de Mirassol, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’oeste/MT, 25 de abril de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 208578 Nr: 1604-92.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Paulo da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, fluiu o prazo de 60 dias de suspensão dos 

presentes autos.

 Mirassol D’Oeste – MT, 30 de Maio de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250471 Nr: 3255-57.2017.811.0011

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:21379/O

 Vistos.I – RECEBO a inicial em todos os seus termos eis que presentes os 

requisitos legais.II – Processo em segredo de justiça (CPC, art. 189, II).III – 

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, podendo revoga-los a qualquer 

momento caso inverídico as alegações. IV – Com supedâneo no inciso V, 

do artigo 139 do NCPC, e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, 

determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, de modo que DESIGNO Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 14/12/2017, às 13h00min.V - CITE-SE a 

parte requerida para que compareça à solenidade supracitada, 

devidamente acompanhada por seu advogado. Tal solenidade será 

realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, devendo a parte ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, na oportunidade, 

deverá a parte demandada, caso não detenha interesse na 

autocomposição, informar por meio de petição, com antecedência de até 

10 (dez) dias antes da audiência.VI - Designada a audiência, INTIME-SE o 

autor na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do 

NCPC.As partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do 

NCPC).Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à 

oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do 

Estado.VII - Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser 

imediatamente encaminhada para esta Magistrada para homologação.VIII - 

Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC).(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255589 Nr: 5840-82.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago do Prado Anacleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rsângela da Rosa Correa - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o advogado da parte autora foi intimado via DJE da 

certidão do oficial de justiça de fls. 39, deixando fluir o prazo, sem 

manifestação.

 Mirassol D’Oeste – MT, 30 de Maio de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 230631 Nr: 2137-17.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho, Airton Correa de 

Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14862

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o advogado do exequente foi intimado do r. 

despacho de fls. 157, deixando fluir o prazo, sem manifestação.

 Mirassol D’Oeste – MT, 30 de Maio de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250471 Nr: 3255-57.2017.811.0011

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 
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OAB:21379/O

 Intimação do Procurador da parte requerida da r. decisão de fls.33 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT bem como para comparecer na 

audiência de Conciliação/Mediação designada para o dia 02/08/2018 às 

14hs30min, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania- CEJUSC desta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250471 Nr: 3255-57.2017.811.0011

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:21379/O

 Considerando que o executado compareceu espontaneamente ao balcão 

da Secretaria de Vara, oportunidade em que exarou seu ciente acerca a 

presente ação, conforme certidão de fls.32, redesigno a sessão de 

conciliação/mediação outrora aprazada para o dia 02 de agosto de 2018, 

às 14h30min, devidamente acompanhada por seu advogado, a ser 

realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca.

Intimem-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 21 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235867 Nr: 666-29.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Tomaz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rodrigues da Silva 

- OAB:17.872

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 129, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:" Considerando o teor da certidão de fl. 128, 

revogo a nomeação da empresa PJ1 Pericias Judiciais, nomeada à fl. 116. 

Para tanto, nomeio como perito judicial o Dr. Rogério Espolador de Souza, 

com endereço profissional sito à Rua Francisco de Assis Diniz, n° 3725, 

Bairro Jardim Favo de Mel, Mirassol D´Oeste/MT, CEP 78280-000, Fone: 

(65) 3241-4198/9.9953-9999, rogeriospoladordesouza@gmail.com.

 Cientifique-se a o perito a respeito da nomeação, bem como para que 

apresente, em 05 (cinco) dias: I – proposta de honorários; II – currículo 

com comprovação da especialização; e III – contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais. Outrossim, intimem-se as partes para que, dentro de 05 (cinco) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I – 

arguam o impedimento ou a suspeição, se for o caso; II – indiquem 

assistentes técnicos; e III – apresentem quesitos. Com a vinda da proposta 

de honorários, deverão as partes ser intimadas para, querendo, 

manifestarem-se no prazo comum de 05 (cinco) dias, a respeito de seu 

valor. Em sendo concordes, determino, desde já, o depósito de 50% 

(cinquenta por cento) dos honorários arbitrados a favor da empresa perita 

no início dos trabalhos pela parte autora, porquanto requereu a produção 

da prova, observando-se o art. 95 do Código de Processo Civil, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados os esclarecimentos necessários. Em sendo discordes, 

volvam-me conclusos para o arbitramento do valor."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253837 Nr: 5132-32.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Clementino da Silva Junior, Gerson Clementino 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Juarez Romero Zaim - 

OAB:4.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:OAB/MS 19.645/A

 Intimar o advogado do autor para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253837 Nr: 5132-32.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Clementino da Silva Junior, Gerson Clementino 

da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Juarez Romero Zaim - 

OAB:4.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:OAB/MS 19.645/A

 Intimar o advogado do requerido para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245055 Nr: 566-40.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Vieira de Carvalho Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 141, cujo 

teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. Em nada sendo requerido pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245130 Nr: 611-44.2017.811.0011

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ampla Participacões Ltda, Anderson Badaro Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. de Moraes Leite - ME, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Mendonça Paes 

Barreto. - OAB:1.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341

 Intimar os advogados das partes requeridas para apresentarem 

alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239857 Nr: 2777-83.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldir Cardoso de Sá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Franco Silva - 

OAB:22.314, Selio Soares de Queiroz - OAB:8470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre a 

complementação ao Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 241113 Nr: 3484-51.2016.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agean Carlos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da certidão de fls. 87, cujo teor 

transcrevo: "Certifico que o requerido foi citado dos termos da presente 

ação, através de edital disponibilizado em 01/12/2017, para escoado o 

prazo de 30 dias do edital, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 13.365,12, deixando 

transcorrer o prazo sem manifestação."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 112982 Nr: 3051-57.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mathenildo Comércio de Calçados Ltda - ME, 

José Angelo Leso, Rozeli Henning de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A, 

Sandro Pissini Espindola - OAB:198040-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilton Vignardi Correa - 

OAB:9.484

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 171, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Indefiro o pedido de citação por edital dos 

executados, conforme postulado à fls. 170, porquanto não foram 

esgotados todos os meios disponíveis para efetivar a localização do réu. 

Nesse viés, vejamos: REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POR EDITAL - 

ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NÃO COMPROVADO - NULIDADE 

RECONHECIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. É 

necessário o esgotamento de todos os meios de localização dos réus 

para que se proceda à citação por edital. (AgR 130418/2015, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015) (Original sem destaque). À 

vista disso, intime-se o exequente para que providencie o endereço 

atualizado dos executados, em quinze dias."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 32981 Nr: 3548-42.2008.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadir Matheus Garcia Soares - ME, Nadir 

Matheus Garcia Soares, João Garcia, Maria Luiza Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusdete Pedro de Oliveira - 

OAB:2530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ulisses Garcia Neto - 

OAB:11512/MT

 Intimar o advogado da parte requerida sobre o r. despacho de fls. 325, 

cujo teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. Em nada sendo requerido pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 117342 Nr: 3711-51.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa Borges da Silva, Ademar Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ar o advogado da parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se nos autos acerca da impugnação encartada às fls. 

147/150.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 80283 Nr: 2252-48.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Villa Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Besson Bissi - 

OAB:11228, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 207, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Defiro o pedido de fl. 205, razão pela qual 

determino a suspensão do feito pelo prazo de 6 (seis) meses"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239681 Nr: 2662-62.2016.811.0011

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CAA, RdSA, RCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630

 Intimar a advogada da parte requerida sobre a sentença de fls. 88/95, 

cujo dispositivo transcrevo:"...Diante do exposto, com fulcro no art. 227 da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c com os arts. 19, 22, 24 

e 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c os arts. 1.634, 1.635 e 

1.638 todos do Código Civil, c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão entalhada na inicial, com resolução 

de mérito, a fim de DESTITUIR o poder familiar de ELAINE RIBEIRO DA 

SILVA sobre seu filho RUAN CARLOS DA SILVA e, por consectário, 

DEFERIR a adoção do menor em favor do casal adotante CARLOS 

ALBERTO AVELINO e ROSELANE DE SOUZA ALMEIDA, nos termos dos 

arts. 19, 41 (§§ 1º e 2º), 42 (§§ 2º e 3º), 47 (§ 1º) 48 e 49, todos da Lei 

n.º 8.069/1990, corroborados com o art. 1635, IV do Código Civil. ..."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252293 Nr: 4221-20.2017.811.0011

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Multi Mercantes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gondim & Cia Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leticia Mary Fernandes do 

Amaral - OAB:PR / 57.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3.057

 Intimar o advogado das partes sobre a sentença de fls. 34, cujo teor 

transcrevo:"Código 252293. Considerando-se a manifestação de fl. 33, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, com esteio no art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil, independentemente da diligência prevista no art. 485, § 4º, do mesmo 

Diploma Legal, porquanto o impugnado já havia se manifestado às fls. 

22/23 pela intempestividade da impugnação. Condeno o impugnante ao 

pagamento de custas e despesas processuais, se houver. Condeno o 

impugnante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa atualizado. Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C. 
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Mirassol D’Oeste, 23 de maio de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de 

Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256193 Nr: 137-39.2018.811.0011

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HYDRONORTH S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gondim & Cia Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odilon Alexandre Silveira 

Marques Pereira - OAB:27755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 23, cujo teor 

dispositivo transcrevo:"...Diante do exposto, extingo a presente habilitação 

de crédito sem o julgamento do mérito, com espeque no art. 485, VI do 

Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento de custas e 

despesas processuais, se houver. Sem condenação em honorários de 

sucumbência. P. R. I. C. Mirassol D’Oeste, 23 de maio de 2018. Edna Ederli 

Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251152 Nr: 3624-51.2017.811.0011

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PR, LRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEAN DOUGLAS APARECIDO 

VIEIRA COLARINO - OAB:22608/O

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 61, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Em razão da necessidade de dilação 

probatória, DEFIRO a produção de prova documental e oral, 

consubstanciada pelo depoimento de testemunhas e depoimento pessoal 

das partes, designando, para tanto, audiência de instrução e julgamento 

para a data mais próxima possível, qual seja, dia 19/07/2018, ÀS 13H30, 

oportunidade em que, antes de aberta a instrução, as partes poderão 

chegar a um acordo. Determino o comparecimento pessoal das partes 

para prestarem depoimento pessoal, nos termos do art. 139, VIII do Código 

de Processo Civil. A contar da intimação desta decisão as partes possuem 

o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol das 

testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do 

NCPC, bem ainda deverão os causídicos providenciar as intimações das 

testemunhas arroladas tempestivamente nos termos do artigo 455 do 

NCPC, excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 230483 Nr: 2064-45.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erci Clementino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 116, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Primeiramente determino a conversão do 

presente feito à fase de Cumprimento de Sentença. Noutro giro, tendo em 

vista que o pedido elaborado à fl. 115-vº não atende os requisitos do art. 

524, Código de Processo Civil, intime-se a parte exequente para que 

adeque seu pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255349 Nr: 5749-89.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Teixeira Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do requerente de que foi designado para o dia 

28/07/2018 as 15:00 horas para a realização da audiência designada, 

devendo comparecer devidamente acompanhado da autora e de suas 

testemunhas, cujo o rol deverá ser apresentado no prazo de cinco dias 

antes da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 70886 Nr: 304-71.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Rabelo Jacomo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Wainer Casagrande

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria de Fatima Rabelo 

Jácomo - OAB:GO / 6.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 512/512-v, 

cujo teor/dispositivo transcrevo:"N’outro giro, considerando o disposto no 

artigo 782, §3º do Código de Processo Civil, determino que seja expedido 

ofício ao órgãos de proteção ao crédito a fim de que proceda com a 

inserção do nome do executado CELSO VAINER CASAGRANDE em seus 

cadastros, em virtude de débito oriundo deste processo que perfaz o 

montante de R$11.176,99 (onze mil, cento e setenta e seis reais e noventa 

e nove centavos). Por outro lado, determino a expedição de ofício as 

Cooperativas de Crédito listadas à fl. 511-vº para que informem se existem 

ativos financeiros em nome do executado e, em caso positivo, efetue o 

bloqueio. Se frutífera a diligência, intime-se o executado na pessoa do seu 

advogado, ou não o tendo, pessoalmente, para cientificar-lhe da 

indisponibilidade e, querendo, comprovar a impenhorabilidade das quantias 

tornadas indisponíveis ou se a remanesce a indisponibilidade excessiva 

de ativos financeiros, em 05 (cinco) dias. Se infrutífera, intime-se o 

exequente para que indique outros bens a penhora, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de suspensão com fundamento no art. 921, III do CPC. 

Decorrido o prazo supra sem manifestação, determino, desde já, a 

suspensão do processo, pelo prazo de 01(um) ano, com supedâneo nos 

artigos 921, III do Código de Processo Civil. Escoado o prazo da 

suspensão sem manifestação do exequente, arquive-se, nos termos §2º 

do mesmo dispositivo legal. Ao arremate, com relação à expedição de 

ofício à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), indefiro o pedido, 

porquanto tal medida deve ser dotada em caráter excepcional, devendo 

ser autorizada somente quando o exequente comprovar que esgotou 

todos os meios à sua disposição para localizar bens de propriedade do 

executado passíveis de penhora, de modo a garantir o juízo e possibilitar o 

prosseguimento do cumprimento de sentença."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000335-93.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITO CIRQUEIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 12962886 e 12962888. Para constar lavrei a 
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presente. Mirassol D’Oeste, 30 de maio de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011129-64.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR CARLOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO CORREA RAMOS (EXECUTADO)

 

Considerando que as diligências restaram infrutíferas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, tudo em 

conformidade com R. Decisão de Id. 11217912. Mirassol D'Oeste-MT, 30 

de maio de 2018 Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 259439 Nr: 1618-37.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO LIMA DOS SANTOS - 

OAB:23057

 PROCESSO/CÓD. Nº 259439

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra JAIR DO 

NASCIMENTO, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por existir 

nos autos a presença dos pressupostos processuais, das condições da 

ação penal e principalmente por ter verificado no feito a presença de justa 

causa, ou seja, a existência da materialidade e os indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257318 Nr: 617-17.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erik Fernando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: igor christian adriano 

salgueiro - OAB:24525/0

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 29 de maio de 2018, às 15h50min.

Autos n°: 257318

 PRESENTES: A Juíza de Direito e o representante do Ministério Público.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 DELIBERAÇÃO: Em seguida o MMa. Juíza proferiu o seguinte:

 Tendo em vista certidão de fl.69, redesigno a presente audiência para o 

dia 14/06/2018 às 15h50min.

Requisitem-se os Policiais Militares e o réu. Intime-se o advogado de 

defesa, saindo ciente da audiência o Ministério Público e a vítima Edislaine 

da Silva Vascão.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258993 Nr: 1408-83.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Reis de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 29 de maio de 2018, às 14h50min.

Autos n°: 258993

 PRESENTES: A Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Gabriel 

Alexandre da Silva, Danielle da Rocha Paes, Gilvanice Alexandre de 

Campos Silva e procedido o interrogatório da parte ré. Registre-se que 

o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

 As partes desistiram da oitiva das testemunhas Antônio Protácio da Silva, 

Lenilson Angelo Magalhães e Calindo Francisco de Paula.

Memoriais finais proferidos oralmente, mediante mídia audiovisual acostado 

aos fólios (CD).

DELIBERAÇÃO: Em seguida a MMa. Juíza proferiu o seguinte:

 Homologo a desistência das testemunhas acima e diante das alegações 

finais orais apresentadas neste ato, mantenham os autos conclusos em 

gabinete para prolação de sentença.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Marcus Vinicius Esbalqueiro

Defensor Público

Fábio Reis de Souza
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Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 186271 Nr: 2078-97.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 29 de maio de 2018, às 14h20min.

Autos n°: 186271

 PRESENTES: A Juíza de Direito, o representante do Ministério Público e o 

Defensor da parte ré.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foi ouvida a testemunhas/informante Lucas dos 

Santos Gomes. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) 

observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral 

da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de compromisso em 

relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MMa. Juíza proferiu o seguinte:

 Diante do teor da certidão de fls. 125, redesigno a presente audiência 

para a oitiva da testemunha Cleonice Pateis Ferreira para o dia 14/06/2018 

às 14h20min.

 Os presentes saem intimados. Intime-se o réu por meio de carta 

precatória.

Cumpra-se, com urgência.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Marcus Vinicius Esbalqueiro

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247070 Nr: 1659-38.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Mena Barretto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14.862

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado do réu para apresentar as 

contrarrazões recursais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247070 Nr: 1659-38.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Mena Barretto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14.862

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado do réu para apresentar as 

contrarrazões recursais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 259753 Nr: 1709-30.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo da Silva Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3.057

 ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE MIRASSOL 

D’OESTEJUÍZO DA TERCEIRA VARA ATA DE AUDIÊNCIA 

CRIMINALAudiência Admonitória.Dia 25 de maio de 2018, às 

10h40min.Autos n°: 259753 PRESENTES: O Juiz de Direito, o Promotor de 

Justiça, o Advogado e o recuperando.OCORRÊNCIAS(...)Considerando o 

requerimento da parte ré, de que o serviço comunitário atrapalharia 

sobremaneira o trabalho pelo mesmo desempenhado, com a anuência do 

Ministério Público, substituo sua pena por multa.Feitas as advertências das 

consequências do descumprimento da pena restritiva de direito imposta, 

que darão ensejo à regressão de regime, o MM. Juiz indagou ao 

recuperando se aceitava e prometia cumprir as condições impostas. 

Feitas as advertências das consequências do descumprimento da pena 

restritiva de direito imposta, que darão ensejo à regressão de regime, o 

MM. Juiz indagou à recuperando se aceitava e prometia cumprir as 

condições impostas. Quanto à pena de multa, somada à multa substitutiva 

(20 dias-multa), ao cálculo desta.Após o adimplemento de toda prestação 

pecuniária, intime-se o(a) recuperando(a) para pagamento da multa em 10 

(dez) dias. Transcorrido aludido prazo sem pagamento da multa ou 

requerimento de parcelamento, nos termos do art. 51, do CP, a multa será 

considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa 

à dívida ativa da Fazenda Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhem a 

certidão da divida ativa à Procuradoria Geral do Estado. Em sendo 

apontado o inadimplemento das condições supra mencionadas, 

certifique-se, vindo-me os autos conclusos.Expeça-se alvará de 

transferência do valor referente a fiança ao Conselho da Comunidade 

desta urbe.Defiro a juntada de substabelecimento, no prazo de cinco 

dias.Cumpra-se.Nada mais havendo a consignar, por mim Letícia Pereira 

da Silva, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de DireitoFábio Paulo da 

Costa LatorracaPromotor de JustiçaRafael Almeida Tamandaré 

NovaesAdvogadoGustavo da Silva DantasRecuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 160173 Nr: 3199-97.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Aparecido dos Santos Borquilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

JUÍZO DA TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

REGIME SEMIABERTO

Dia 25/05/2018, às 9h30min.

Autos n°: 160173

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o Promotor de Justiça, o Defensor do 

recuperando e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 DELIBERAÇÃO

Pelo MM. Juiz foi deliberado:

 Vistos etc.

O reeducando foi advertido neste ato que deverá cumprir todas as 

medidas impostas às fls. 691/694. Desde já, sai advertido que o 

descumprimento de quaisquer medidas impostas será decretado a 

regressão do seu regime para o fechado.

Cumpra-se.
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Nada mais havendo a consignar, por mim, Letícia Pereira da Silva, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Ubirajara Vicente Luca

Defensor Público

Vagner Aparecido dos Santos Borquilha

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248371 Nr: 2327-24.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Araújo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wanderley Lopes Conceição 

- OAB:14000

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

JUÍZO DA TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

REGIME SEMIABERTO

Dia 25/05/2018, às 9h30min.

Autos n°: 248371

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o Promotor de Justiça, o Defensor do 

recuperando e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 DELIBERAÇÃO

Pelo MM. Juiz foi deliberado:

 Vistos etc.

O reeducando foi advertido neste ato que deverá cumprir todas as 

medidas impostas às fls. 167/170 . Desde já, sai advertido que o 

descumprimento de quaisquer medidas impostas será decretado a 

regressão do seu regime para o fechado.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Letícia Pereira da Silva, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Ubirajara Vicente Luca

Defensor Público

Sebastião Araújo da Silva

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 73346 Nr: 993-18.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleumar da Silva Arce

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:, EDER RESINO JUNIOR - OAB:22198/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

JUÍZO DA TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

REGIME SEMIABERTO

Dia 25/05/2018, às 9h30min.

Autos n°: 73346

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o Promotor de Justiça, o Defensor do 

recuperando e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

O recuperando apresentou comprovante de endereço atualizado na 

presente solenidade, localizado no município de Porto Esperidião/MT.

 DELIBERAÇÃO

Pelo MM. Juiz foi deliberado:

 Vistos etc.

Tendo em vista a informação prestada pelo recuperando de que irá residir 

no município de Porto Esperidião, conforme comprovante apresentado na 

presente audiência, DETERMINO a remessa do presente executivo ao 

Juízo da Execução Penal daquela Comarca, com fulcro no artigo 1.547 

CNGC/MT.

Outrossim, sai o recuperando intimado a comparecer na Cadeia Pública de 

Mirassol D’Oeste-MT, no prazo de 24h a contar desta audiência, para 

retirar a tornozeleira eletrônica.

Oficie-se a Unidade Gestora de monitoramento comunicando acerca da 

presente decisão, bem como solicite resposta quando da retirada da 

tornozeleira do recuperando.

Com a resposta positiva da Unidade Gestora, remeta-se o presente 

processo executivo de pena ao Juízo de Porto Esperidião, conforme acima 

determinado.

No mais, mantenho as condições aplicadas anteriormente, com exceção 

do monitoramento eletrônico e comparecimento mensal neste Juízo.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Letícia Pereira da Silva, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Ubirajara Vicente Luca

Defensor Público

Cleumar da Silva Arce

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 167603 Nr: 4063-38.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

JUÍZO DA TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

REGIME SEMIABERTO

Dia 25/05/2018, às 9h30min.

Autos n°: 167603

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o Promotor de Justiça, o Defensor do 

recuperando e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 DELIBERAÇÃO

Pelo MM. Juiz foi deliberado:

 Vistos etc.

O reeducando foi advertido neste ato que deverá cumprir todas as 

medidas impostas às fls. 93/96. Desde já, sai advertido que o 

descumprimento de quaisquer medidas impostas será decretado a 

regressão do seu regime para o fechado.

Outrossim, mantenham os autos conclusos para apreciação da cota 

ministerial de fls. 509/510.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Letícia Pereira da Silva, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Ubirajara Vicente Luca

Defensor Público

Nivaldo Magalhães de Souza

Recuperando

Comarca de Nova Mutum
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Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 24/2018/DF/NM

 O Excelentíssimo Senhor Doutor CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO, Juiz 

de Direito Diretor do Fórum da Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO solicitação da Diretora Departamento de Material e 

Patrimônio- TJMT, Senhora Marcilene Mello Reis Junqueira, através de 

correio eletrônico datado de 3 de maio de 2018;

 RESOLVE:

 I – CONSTITUIR a Comissão Permanente de Inventário Físico Contábil – 

CIPF da Comarca de Nova Mutum, para proceder ao inventário patrimonial 

no período de 07/05/2018 a 30/06/2018, a qual será composta pelos 

servidores RONISE DE ALMEIDA SABADIN, gestora geral matrícula 20615; 

EDINETE CONCEIÇÃO DE SÁ, gestora administrativa II, matrícula 8257 e 

MARLETE MARIA ROSA KOLODZIEJ, gestora administrativa III, matrícula 

8780, sob a presidência do primeiro.

 II – Revogam-se as disposições em contrário.

 Publique-se. Registre-se. Comunique-se.

 Nova Mutum, 23 de maio de 2018.

 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 46784 Nr: 2207-76.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Schneider Materiais para Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idoel Vitorio Sessi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76081 Nr: 4658-69.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paola Fernanda Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Nova Mutum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edinaldo Ortiz dos Santos - 

OAB:16230/O OAB MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Paula Küster Andriata - OAB:MT 15.998A, Sônia de Fátima 

da Silva - OAB:MT 18.130, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - 

OAB:MT / 14.044

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que informe 

seu endereço atualizado, no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 46665 Nr: 2086-48.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdS, KAdS, CRdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B, Marta Jose Rodrigues - OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.213 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da carta precatória devolvida sem cumprimento e 

juntada às fls. 87/94, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45046 Nr: 486-89.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediberto Class, Leni Adolfo Claas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Barnes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência. Procedo a 

INTIMAÇÃO ainda, para que informe o endereço atualizado dos 

Executados, com a finalidade de cientificá-los sobre a cessão operada, 

vez que não há advogado constituído pelos mesmos, bem como para 

intimá-los da penhora efetuada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76426 Nr: 57-83.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uggeri Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora para que apresente 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 70303 Nr: 2845-41.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo, Marlon Cristiano Buss, Carla 

Cristiana Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:MT 14.690-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para que DÊ 

O DEVIDO ANDAMENTO À CARTA PRECATÓRIA REMETIDA À COMARCA 

DE PRIMEVERA DO LESTE - MT (AUTOS Nº 7587-86.2017.811.0037), no 

prazo de 5 (cinco) dias, vez que a mesma se encontra paralisada há mais 

de 60 (sessenta) dias aguardando providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107000 Nr: 4445-24.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ebano Lampugnani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrea Tattini Rosa - OAB:SP 

210.738, Pedro Roberto Romão - OAB: SP 209.551, Silvana Simões 

Pessoa - OAB:SP 112.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson Jose de Castro - 

OAB:MT 6214-B

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113079 Nr: 2931-06.2013.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JILdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nemias Batista Pereira - 

OAB:MT/4.544-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO CANDIDO 

PEREIRA - OAB:GO 35.848

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Requerida para que, querendo, se manifeste no prazo de 

15 (quinze) dias acerca do pedido de desistência formulado às fls. 99, sob 

pena de não o fazendo, presumir-se a concordância tácita.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49794 Nr: 871-03.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egídio Luiz Buligon, Claudia Mara Meldola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Almeida Filho, Ana Cristina Cunha 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012

 Vistos, etc.

Ante ao teor da certidão de fls. 104, intime-se novamente a parte 

Exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, dê andamento ao feito, 

cumprindo a decisão anteriormente proferida, sob pena de 

desentranhamento da petição de fls. 98/99 e remessa dos autos ao 

arquivo.

 Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 101686 Nr: 1276-29.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. DE ALMEIDA & CIA MONT. IND. LTDA, Manoel 

Adão de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mauro Teixeira Weppo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luan de Moraes Wieczorek - 

OAB:MT 21.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, para indeferir a petição inicial. Eventuais custas remanescentes 

pela parte postulante, ficando, porém, suspensa a exigibilidade nos termos 

do art. 98, parágrafo 3º, CPC, porquanto defiro por ocasião desta os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte demandante. Incabíveis 

honorários. Transitada em julgado, arquive-se, observando as cautelas de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41558 Nr: 928-89.2009.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atlas Agroindustrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Veríssimo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julierme Romero - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinícius Borges Di Ferreira - 

OAB:GO 19.673

 Vistos em correição, etc.Trata-se de Ação de Embargos de Terceiro 

proposta por Atlas Agroindustrial Ltda em desfavor de Valdeir Veríssimo 

de Oliveira.Com a inicial (fls. 8/17), juntou documentos às fls. 

18/1109.Decisão às fls. 1115/1117, recebendo os presentes embargos de 

terceiro, indeferindo a liminar pleiteada na exordial e determinando a 

citação da parte Embargada.Não resignada com a decisão inicial, a parte 

Embargante interpôs Recurso de Agravo Instrumento, conforme noticiado 

às fls. 1128/1163.O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos 

autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 41.676/2009, em análise da 

liminar, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ativo, vide fls. 

1165/1167.O Embargado Valdeir Veríssimo de Oliveira apresentou 

impugnação às fls. 1207/1216.Manifestação do Embargado às fls. 

1259/1260, requerendo o julgamento antecipado da demanda.Quando do 

julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 41.676/2009, fora 

deferido o pedido liminar dos embargos de terceiro, a teor dos documentos 

às fls. 1262/1268.Despacho à fl. 1269, intimando a parte Embargante para 

recolhimento complementar das custas processuais, o qual fora cumprido 

às fls. 1281/1284.Decisão à fl. 1290, e manifestação da parte Embargante 

às fls. 1293/1295.Vieram-me os autos conclusos.É o breve relatório. 

Decido.Pois bem.Considerando que não há questões processuais 

pendentes nos ditames do art. 357 do Código de Processo Civil, dou o feito 

por saneado.Fixo, ainda, como ponto controvertido a propriedade e posse 

do Embargante quanto ao bem penhorado, bem como os seus correlatos 

efeitos.De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se 

manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, 

sob pena de estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do 

Código de Processo Civil.Intimem-se, ainda, as partes para que no prazo 

de 15 (quinze) dias especifiquem as provas que pretendem produzir, 

esclarecendo a necessidade e adequação, sob pena de 

indeferimento.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108719 Nr: 5336-45.2017.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luci Spolidoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda (TELEXFREE), Carlos 

Roberto Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - 

OAB:MT 22.997, THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - OAB:MT 

15.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, para indeferir a petição inicial. Eventuais custas remanescentes 

pela parte Autora, ficando, porém, suspensa a exigibilidade nos termos do 

art. 98, parágrafo 3º, CPC, porquanto defiro por ocasião desta os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte demandante. Incabíveis 

honorários. Transitada em julgado, arquive-se, observando as cautelas de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 
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providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 19166 Nr: 761-48.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Baru Derquim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Vitorino da Rocha, Carmem Lucia Alvila 

da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Rafael Krueger - OAB:12058/MT, Roberson Siqueira de Melo 

- OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Maite Martina Santana e Santos Benevides - OAB:MT 

21.954, Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.[...] HOMOLOGO o valor da avaliação da área em 

R$ 436.136,90 (quatrocentos e trinta e seis mil cento e trinta e seis reais e 

noventa centavos). No que concerne aos valores discutidos nos autos, 

entendo que já houve preclusão temporal para os executados discutirem a 

forma que os cálculos foram arbitrados em consonância com o art. 917, II, 

do CPC e citação de Sidney Vitorino da Rocha à fls. 64 e 78 e de Carmem 

Lucia Alves da Rocha às fls. às fls. 89 e 107.Os cálculos devem ser 

atualizados em conformidade com a planilha de fls. 07, além dos 

acréscimos legais.Intime-se a parte Exequente para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acostando aos autos o demonstrativo 

atualizado do débito.Após, com os cálculos intime-se a parte executada 

para manifestar acerca dos cálculos, tendo por base o cálculo de fls. 07, 

que se encontra acobertado pela preclusão. Por fim, nova conclusão. 

Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 34037 Nr: 348-30.2007.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Severino Tasca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Severino 

Tasca em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados.

Diante da concordância da parte Exequente nos termos da manifestação 

de fls. 207/209, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo INSS às fls. 

201/204v, impondo-se, por consequência, a determinação de expedição 

da Requisição de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório.

Isto posto, DETERMINO a expedição das competentes Requisições de 

Pequeno Valor - RPV e/ou Precatórios, ao Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região – TRF1, para pagamento do débito, em consonância com 

as disposições contidas no art. 535, § 3°, I e II, c.c. o art. 910, § 1°, ambos 

do Código de Processo Civil e do art. 100 da Constituição da República 

Federativa do Brasil, no valor mencionado à fl. 201/204v.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71209 Nr: 3739-17.2012.811.0086

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucilene Pires Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito do Municipio de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Decorridos 6 (seis) meses sem manifestação, arquivem-se os autos 

definitivamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45332 Nr: 790-88.2010.811.0086

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rozinda Pereira Pulquerio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista a apresentação de impugnação às fls. 172/176, intime-se a 

parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, requerendo o que entender de direito.

 Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 35932 Nr: 2242-41.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Ante ao teor da certidão de fls. 75, intime-se, pessoalmente, a parte 

Exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, dê andamento ao feito 

sob pena de, no silêncio, este Juízo reputar que houve desistência e/ou 

abandono da causa, com a consequente extinção do processo na forma 

do artigo 485, III, § 1°, do Código de Processo Civil.

Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109901 Nr: 5885-55.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Mocelin - Loteamento Jardim Europa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Rodrigues de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do Nascimento - 

OAB:MT 13746-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida às fls. 144, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 
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diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79605 Nr: 26575-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Mercantil do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Gestão de Agronegocios Ltda., Marlon 

Cristiano Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Gazola Vieira Marques - 

OAB:MT 16846/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução movida por Banco Mercantil do Brasil S/A 

em desfavor de Union Gestão de Agronegócios Ltda. e Marlon Cristiano 

Buss.

 Vislumbra-se dos autos que devidamente intimada para dar 

prosseguimento ao feito (fls. 84/87), a parte Exequente permaneceu 

inerte, nos termos da certidão de fls. 89.

Assim, configurado o abandono da causa, não se pode admitir a 

eternização do processo, nem há que se falar em arquivo provisório 

permanente.

Diante do exposto, nos termos do art. 485, III, e § 1°, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito.

Eventuais custas finais pela parte Exequente. Incabíveis honorários.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo.

 P. I. C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104301 Nr: 2911-45.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandir Matschinske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:MT 

5.238, Fernando Simão - OAB:MT 10.066-B, Osmar Schneider - 

OAB:MT 2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão Negativa do Oficial de Justiça de fls. 52, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80432 Nr: 3603-49.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Quatro Irmãos Agricultura e Pecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Luiz Medeiros e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rafael Buss - 

OAB:MT 7.023-B

 Vistos em correição, etc.[...] Desta feita, deve ser mantido nos autos o 

documento às fls. 113/115, porquanto essencial a solução da questão 

vertida nesta demanda, nos termos do art. 435, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil.Isto posto, restando analisadas as questões 

dispostas em audiência de instrução à fl. 109, intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sucessivamente, apresentem as 

pertinentes razões finais escritas, iniciando-se pela parte Requerente, a 

teor do art. 364, § 2°, do Código de Processo Civil.Por fim, conclusos para 

sentença.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Com 

urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 39565 Nr: 2578-11.2008.811.0086

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boleslau Dziachan, Sergio Massamitsu Arimori, 

Sergio Vitor Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sem adv. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lélio Teixeira Coelho - 

OAB:MT-2070 A, Marcelo Joventino Coelho - OAB:MT 5950-A

 Vistos, etc.

De proêmio, defiro o pleito formulado à fl. 722, em relação ao pedido de 

substituição da Testemunha José Orlando de Queiroz Lima (porquanto 

falecido) pelo Senhor Renan Silva Lima, quando, então, determino o 

aditamento da carta precatória expedida à fl. 713.

Por sua vez, no que concerne a intimação das testemunhas arroladas 

pelos Requeridos Boleslau Dziachan, Sérgio Massamitsu Arimori e Sérgio 

Vitor Alves Rodrigues, estes devem efetuar os pagamentos necessários 

aos cumprimentos dos atos, uma vez que não gozam de gratuidade 

judicial.

Desta forma, intimem-se os Requeridos para recolhimento do preparo 

necessário ao cumprimento da carta precatória disposta nos autos às fls. 

725/727, conforme exposto pelo Juízo Deprecado da Vara Especializada 

de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT.

Nesse sentido, encaminhe-se cópia da presente decisão ao Juízo 

Deprecado da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da 

Comarca de Cuiabá/MT.

Outrossim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, querendo, se 

manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do falecimento da 

Testemunha José Orlando de Queiroz Lima.

De mais a mais, oficie-se ao Juízo Deprecado da Comarca de 

Camatuma/RS e Horizontina/RS solicitando informações quanto ao 

cumprimento das cartas precatórias expedidas às fls. 717 e 715, 

respectivamente.

Considerando o quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de 

trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como ofício, 

sendo que com o ofício, encaminhe-se cópia da missiva expedida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110961 Nr: 6496-08.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KQdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA POLETTO - 

OAB:19740/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por sua advogada, para se manifestar 

acerca da Carta Precatória devolvida de fl.68, na qual foi certificado que 

não foi encontrado a parte Requerida, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, no mesmo prazo, 

caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá comprovar nos 

autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; b) de novo 

mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no 
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menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 32151 Nr: 1726-55.2006.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdFSE, SAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Queiroz Linhares - 

OAB:MT - 9.088-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Dê-se fiel cumprimento a decisão anterior.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 103174 Nr: 2236-82.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID RIBEIRO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 

4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111284 Nr: 6713-51.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Al Comercio de Tecidos LTDA ME, Alexandre 

Lopes de Oliveira, Adriana da Costa Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86466 Nr: 2805-54.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neire Siqueira Campos Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Beneficente São Camilo, Município 

de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Pois bem. Por entender que o julgamento da matéria discutida nos autos 

necessita de maior elucidação dos fatos, defiro a produção de prova 

testemunhal, documental e depoimento pessoal, nos ditames do art. 357, 

V, do Código de Processo Civil.

A necessidade de produção de prova pericial será analisada na ocasião 

da audiência de instrução.

 Desta feita, designo audiência de instrução para o dia 21 de Agosto de 

2018, às 13h30min (horário oficial de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes, pessoalmente, para prestarem depoimento pessoal, 

nos termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ademais, intimem-se as partes para, querendo, arrolarem testemunhas no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).

Cabe ao Advogado que as arrolar proceder com a sua intimação, sob 

pena de considerar o não comparecimento como desistência, nos ditames 

do art. 455, § 1°, § 2° e § 3°, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50669 Nr: 1722-42.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivaldo Gomes Prudencio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A, Pio Carlos Freiria Junior - OAB:PR 50.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Finasa 

Bmc S/A em desfavor de Vivaldo Gomes Prudencio.

À fl. 51/v° dos autos, a parte Requerente informa a desistência da 

presente demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 51/v°, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, para fins de:

REVOGAR a liminar anteriormente deferida à fl. 24.

Outrossim, no tocante a retirada de restrição judicial, tenho por 

prejudicada, uma vez que não consta nos autos determinação para tanto, 

bem como comprovante de inserção.

Custas pela parte Autora, incabíveis honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 98857 Nr: 5624-27.2016.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Ramiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Luciana Costa Pereira - OAB:17498, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para responder 

aos embargos monitórios de fls. 61/81, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do artigo 702, §5º, do CPC.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100927 Nr: 767-98.2017.811.0086

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio David

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tecidos Mutum Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o teor da Portaria nº 724/2018 – DGTJ-PRES, a qual 

suspendeu o expediente no dia 25/05/2018 (sexta-feira), redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 27/07/2018 às 13:00 horas, 

a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105377 Nr: 3493-45.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGdS, MCdO, CAdOJ, ECDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o processo com a finalidade 

de intimar a parte autora, na pessoa do seu procurador, para que informe 

nos autos o endereço atualizado dos requerentes, a fim de viabilizar o 

prosseguimento da lide, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111563 Nr: 6843-41.2017.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFdST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o teor da Portaria nº 724/2018 – DGTJ-PRES, a qual 

suspendeu o expediente no dia 25/05/2018 (sexta-feira), redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 05/10/2018 às 14 horas, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80789 Nr: 3881-50.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Terezinha Ghizzi Bertol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos. Destarte, quanto à natureza da incapacidade apresentada pela 

parte autora, ao quesito n°. 18, também formulado pelo INSS, a perita 

consignou: “18. Incapacidade parcial e permanente. Seu diagnóstico de 

epilepsia generalizada não tem cura, mas tem controle. Deve evitar 

fatores, no trabalho, que podem precipitar uma nova crise, como, 

nervosismo, privação do sono, fotoestimulação, ingestão de álcool.” 

Portanto, a parte autora não conseguiu demonstrar os requisitos para a 

concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio doença, 

considerando que a incapacidade apresentada por ela no laudo pericial é 

apenas parcial, bem como não satisfez a qualidade de segurada da 

previdência social e a demonstração do período de carência. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE A DEMANDA, tendo em vista que a 

requerente BEATRIZ TEREZINHA GHIZZI BERTOL não conseguiu 

demonstrar os requisitos para a concessão do auxílio doença ou da 

aposentadoria por invalidez, considerando que não foi demonstrada a sua 

condição de segurada do INSS, bem como do período de carência, nos 

termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC. Deixo de condenar a demandante em custas e honorários 

advocatícios, eis que beneficiária da gratuidade da justiça. Ainda, não 

obstante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tenha concedido 

à autora em sede de antecipação de tutela o benefício de auxílio doença e, 

nesta ocasião da prolação de sentença a demanda foi julgada 

improcedente, deixo de determinar que a autora restitua ao INSS os 

valores recebidos ao longo do trâmite processual pois se trata de verba 

de caráter alimentar, recebidos de boa-fé. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as formalidades 

legais. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87792 Nr: 3604-97.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Carlos Cerezoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 36071 Nr: 2395-74.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chemtura Indústria Química do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Antonio Lanzarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:SP 76.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Intimação da parte executada, por seu advogado, acerca da penhora on 

line, para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos da decisão de fl. 100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96644 Nr: 4182-26.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Haveroth

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DEMANDA, tendo em vista que o 

requerente ORLANDO HAVEROTH conseguiu demonstrar os requisitos 

para a conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez, nos 

termos do artigo 373, inciso I, do CPC, conforme os dados a seguir:Nome 

do segurado: ORLANDO HAVEROTH Benefício concedido: aposentadoria 

por invalidezdata de início do benefício – DIB: dia posterior ao da cessação 

do auxílio doença, isto é, 18/03/2016 (fls. 88), nos termos do artigo 43, da 

Lei 8.213/1990, abatendo-se o valor já pago por força de tutela 
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antecipada.Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.As 

prestações vencidas deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC, 

conforme artigo 41-A da Lei 8.213/1991, acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês, a partir da citação, segundo artigo 406 do Código Civil c/c 

artigo 161 do CTN.O requerido está isento de custas por se tratar de 

autarquia, entidade da Administração Pública Indireta.Deverá o requerido 

suportar, não obstante, verba honorária em favor da procuradora da 

requerente, no montante equivalente a 10% das verbas vencidas até esta 

sentença (CPC, art. 85, §2º e § 3°, e Súmula 111 do STJ). 

Considerando-se a situação de miserabilidade e de saúde precária da 

parte autora, bem como a necessidade de assegurar-se a efetividade da 

prestação jurisdicional, entendo presentes neste momento os requisitos 

necessários para a manutenção da concessão da tutela de urgência, 

previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual 

determino que a Autarquia demandada realize a conversão imediata do 

benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez à parte 

demandante, no prazo de 15 (quinze) dias.Sentença sujeita ao reexame 

necessário, nos termos do disposto no artigo 496, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as formalidades legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111406 Nr: 6773-24.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLEI CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93135 Nr: 1933-05.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelson Vieira Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A 

DEMANDA, tendo em vista que o requerente GELSON VIEIRA CABRAL 

somente conseguiu demonstrar os requisitos para o restabelecimento do 

auxílio doença, e não da aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 

373, inciso I, do CPC, conforme os dados a seguir: Nome do segurado: 

GELSON VIEIRA CABRAL Benefício concedido: auxílio doença; Data de 

início do benefício – DIB: 26/07/2016 (fls. 53) – data da suspensão 

indevida do auxílio-doença. Por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC. Deixo de condenar o demandante em custas e honorários 

advocatícios, eis que beneficiário da justiça gratuita. As prestações 

vencidas deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC, conforme 

artigo 41-A da Lei 8.213/1991, acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação, segundo artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161 

do CTN. O requerido está isento de custas. Ainda, tendo em vista que o 

autor sucumbiu de parte mínima do pedido, nos termos do artigo 86, 

parágrafo único do Código de Processo Civil, condeno o INSS ao 

pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do causídico da parte 

requerente, na importância de 10% (dez por cento) do valor das 

prestações vencidas, conforme artigo 85, §§ 2° e 3º, do mesmo Código, 

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, inciso 

I, § 3°, do Código de Processo Civil. Proceda-se ao pagamento dos 

honorários periciais à perita nomeada às fls. 42/43, através do Sistema da 

Assistência Judiciária Gratuita. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102678 Nr: 1912-92.2017.811.0086

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PKRTC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA APARECIDA CENEDESE - 

OAB:17823/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o Estado de Mato Grosso emitiu nota de empenho no 

valor de R$ 7.195.050,00 (sete milhões, cento e noventa e cinco mil e 

cinquenta reais) para aquisição do medicamento Somatropina, indefiro o 

requerimento de bloqueio da importância de R$ 187.200,00 (cento e oitenta 

e sete mil e duzentos reais) pleiteado à fl. 138.

No mais, solicite-se a devolução da missiva expedida à fl. 134, a fim de 

que seja possível a apreciação do pedido de liberação dos valores.

 Por fim, oficie-se à Secretaria Municipal de Saúde para informar se o 

medicamento está sendo fornecido para o caso em tela, devendo prestar 

informações dos meses em que o medicamento foi fornecido para a 

infante, bem como as quantidades que foram entregues e, ainda, se há 

previsão de disponibilidade do medicamento à autora.

 Aportando aos autos resposta da carta precatória, bem como das 

informações a serem prestadas pelo Município de Nova Mutum, retornem 

os autos conclusos para apreciação dos demais pedidos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92404 Nr: 1447-20.2016.811.0086

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Neves de Sousa 

- OAB:MT 14.329

 Vistos.

Considerando que a perita nomeada não está realizando pericias no 

momento, revogo a nomeação anteriormente feita e, por consequência, 

NOMEIO como perito o Dr. Rodrigo Mustafa de Albuquerque, podendo ser 

localizado no seguinte endereço: Rua dos Jatobás, 684, AP 08, Jardim das 

Orquídeas, Nova Mutum/MT, telefone: (65) 99958-8133.

Intime-se o perito nomeado para que, no prazo de (05) cinco dias, se 

manifeste acerca do aceite ou não da nomeação, de modo que aceita a 

nomeação, designe data para realização da perícia.

 Ressalto que os honorários periciais se encontram fixados na decisão de 

fls. 34.

Após, intimem-se as partes para se manifestar acerca desta nomeação, 

cumprindo o disposto no artigo 465, § 1°, do CPC, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de que apresentem quesitos, caso ainda não tenham 

apresentado e indicar assistente técnico.

Após a vinda aos autos do laudo pericial, intimem-se as partes para se 

manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 477, § 1°, do 

CPC.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75338 Nr: 3892-16.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Eurides Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobe Barreto de Oliveira - 

OAB:MT 8404, Lucineia Rodrigues de Souza - OAB:MT / 16.339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos. Analisando detidamente os autos, verifico que não foram 

alegadas matérias preliminares ou prejudiciais ao conhecimento do mérito 

na presente ação previdenciária, de modo que DOU O FEITO POR 

SANEADO. Nesse diapasão, fixo como ponto controvertido a condição do 

autor de segurado especial da previdência social, na modalidade de 

trabalho rural, a carência de tempo necessária e a implementação do 

requisito etário. Desta feita, reputo a produção de prova testemunhal 

essencial ao julgamento do caso em apreço, motivo pelo qual designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 29 / 08 / 2018, às 13 h 30 

min para oitiva das testemunhas indicadas pelas partes. Logo, consigno 

que as testemunhas arroladas pela parte autora deverão comparecer 

independentemente de intimação, conforme determina o artigo 455 do 

Novo Código de Processo Civil. Outrossim, as partes terão o prazo comum 

de 15 (quinze) dias para apresentar a qualificação das testemunhas que 

desejam ouvir em audiência, nos termos do artigo 357, § 4°, do CP, sob 

pena de preclusão. Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85047 Nr: 1971-51.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel Rodrigues Silva de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Cuida-se de ação para concessão de salário maternidade à 

trabalhadora rural, promovida pela requerente RAQUEL RODRIGUES 

SILVA DE OLIVEIRA em face do requerido INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já qualificados nos autos. Analisando 

detidamente os autos, verifico que não foram alegadas matérias 

preliminares ou prejudiciais ao conhecimento do mérito na presente ação 

previdenciária, de modo que DOU O FEITO POR SANEADO. Nesse 

diapasão, fixo como ponto controvertido a condição da autora de 

segurada especial da previdência social, na modalidade de trabalho rural, 

a demonstração de exercício de trabalho de natureza rural, ainda de que 

forma descontínua, nos 12 (doze) meses anteriores ao do início do 

benefício, conforme artigo 39, parágrafo único, da Lei 8.213/1991. Desta 

feita, considerando a imprescindibilidade da produção de prova 

testemunhal e a existência de requerimento expresso da parte autora em 

sua impugnação à contestação, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29/08 / 2018, às 14 h 00 min para oitiva das 

testemunhas indicadas pelas partes. Logo, consigno que as testemunhas 

arroladas pela parte autora deverão comparecer independentemente de 

intimação, conforme determina o artigo 455 do Novo Código de Processo 

Civil. Outrossim, as partes terão o prazo comum de 15 (quinze) dias para 

apresentar a qualificação das testemunhas que desejam ouvir em 

audiência, nos termos do artigo 357, § 4°, do CP, sob pena de preclusão. 

Intimem-se as partes. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100541 Nr: 519-35.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orfila Franck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação para concessão de aposentadoria por idade de 

trabalhadora rural, promovida pela requerente ORFILA FRANCK em face 

do requerido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já 

qualificados nos autos.

A petição inicial foi recebida às fls. 36/37, deferindo os benefícios da 

gratuidade da justiça.

O requerido foi citado em 28/06/2017 (fls. 132-v), e apresentou 

contestação às fls. 133/145, sem alegar matérias preliminares ao 

conhecimento do mérito, pugnando pela improcedência da pretensão da 

autora e impugnando de forma genérica a documentação encartada com a 

petição inicial.

Juntou documentos de fls. 146/147-v.

Às fls. 149/156 a parte autora apresentou impugnação, postulando pela 

procedência da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que não foram alegadas 

matérias preliminares ou prejudiciais ao conhecimento do mérito na 

presente ação previdenciária, de modo que DOU O FEITO POR SANEADO.

Nesse diapasão, fixo como ponto controvertido a condição da autora de 

segurada especial da previdência social, na modalidade de trabalho rural, 

a carência de tempo necessária e a implementação do requisito etário.

Desta feita, ainda que as partes não tenham indicado que pretendiam a 

produção de prova testemunhal, reputo-a essencial ao julgamento do caso 

em apreço, motivo pelo qual designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 29 /08 / 2018, às 14 h 30 min para oitiva das testemunhas 

indicadas pelas partes.

Logo, consigno que as testemunhas arroladas pela parte autora deverão 

comparecer independentemente de intimação, conforme determina o artigo 

455 do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, as partes terão o prazo comum de 15 (quinze) dias para 

apresentar a qualificação das testemunhas que desejam ouvir em 

audiência, nos termos do artigo 357, § 4°, do CP, sob pena de preclusão.

Intimem-se as partes.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100360 Nr: 405-96.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação para concessão de aposentadoria por idade a 

trabalhadora rural promovida pela requerente MARIA APARECIDA LOPES, 

em face do requerido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos já qualificados nos autos.

A petição inicial foi recebida às fls. 45, deferindo os benefícios da 

gratuidade da justiça.

O requerido foi citado em 28/06/2017 (fls. 45-v), e apresentou 

contestação às fls. 46/58, sem alegar matérias preliminares ao 

conhecimento do mérito, pugnando pela improcedência da pretensão da 

autora e impugnando de forma genérica a documentação encartada com a 

petição inicial.

Juntou documentos de fls. 59/62.

Às fls. 64/72, a parte autora apresentou impugnação, postulando pela 

procedência da ação e pela designação de audiência de instrução e 

julgamento.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que não foram alegadas 

matérias preliminares ou prejudiciais ao conhecimento do mérito na 

presente ação previdenciária, de modo que DOU O FEITO POR SANEADO.

Nesse diapasão, fixo como ponto controvertido a condição da autora de 

segurada especial da previdência social, na modalidade de trabalho rural, 

a carência de tempo necessária e a implementação do requisito etário.

Desta feita, ainda que as partes não tenham indicado que pretendiam a 

produção de prova testemunhal, reputo-a essencial ao julgamento do caso 

em apreço, motivo pelo qual designo audiência de instrução e julgamento 
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para o dia 29 / 08 / 2018, às 15 h 00 min para oitiva das testemunhas 

indicadas pelas partes.

Logo, consigno que as testemunhas arroladas pela parte autora deverão 

comparecer independentemente de intimação, conforme determina o artigo 

455 do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, as partes terão o prazo comum de 15 (quinze) dias para 

apresentar a qualificação das testemunhas que desejam ouvir em 

audiência, nos termos do artigo 357, § 4°, do CP, sob pena de preclusão.

Intimem-se as partes.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104519 Nr: 3005-90.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonildo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação para concessão de aposentadoria por idade de 

segurado especial pelo desempenho de trabalho rural, promovida pelo 

requerente LEONILDO DE OLIVEIRA, em face do requerido INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já qualificados nos autos.

A petição inicial foi recebida às fls. 57/58, deferindo os benefícios da 

gratuidade da justiça.

O requerido foi citado em 28/06/2017 (fls. 58-v), e apresentou 

contestação às fls. 59/71, sem alegar matérias preliminares ao 

conhecimento do mérito, pugnando pela improcedência da pretensão do 

autor e impugnando de forma genérica a documentação encartada com a 

petição inicial.

Juntou documentos de fls. 72/73.

Às fls. 75/83 a parte autora apresentou impugnação, postulando pela 

procedência da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que não foram alegadas 

matérias preliminares ou prejudiciais ao conhecimento do mérito na 

presente ação previdenciária, de modo que DOU O FEITO POR SANEADO.

Nesse diapasão, fixo como ponto controvertido a condição do autor de 

segurado especial da previdência social, na modalidade de trabalho rural, 

a carência de tempo necessária e a implementação do requisito etário.

Desta feita, reputo a produção de prova testemunhal essencial ao 

julgamento do caso em apreço, motivo pelo qual designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29/ 08/ 2018, às 15 h 30 min para oitiva 

das testemunhas indicadas pelas partes.

Logo, consigno que as testemunhas arroladas pela parte autora deverão 

comparecer independentemente de intimação, conforme determina o artigo 

455 do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, as partes terão o prazo comum de 15 (quinze) dias para 

apresentar a qualificação das testemunhas que desejam ouvir em 

audiência, nos termos do artigo 357, § 4°, do CP, sob pena de preclusão.

Intimem-se as partes.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99990 Nr: 217-06.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariana Badan Terezan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação para concessão de aposentadoria por idade a 

trabalhadora rural promovida pela requerente MARIANA BADAN 

TEREZAN, em face do requerido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos já qualificados nos autos.

A petição inicial foi recebida às fls. 26, deferindo os benefícios da 

gratuidade da justiça.

O requerido foi citado em 28/06/2017 (fls. 26-v), e apresentou 

contestação às fls. 27/39, sem alegar matérias preliminares ao 

conhecimento do mérito, pugnando pela improcedência da pretensão da 

autora e impugnando de forma genérica a documentação encartada com a 

petição inicial.

Juntou documentos de fls. 40/41-v.

Às fls. 43/44 a parte autora apresentou impugnação, postulando pela 

procedência da ação, trazendo anexos os documentos de fls. 45/47.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que não foram alegadas 

matérias preliminares ou prejudiciais ao conhecimento do mérito na 

presente ação previdenciária, de modo que DOU O FEITO POR SANEADO.

Nesse diapasão, fixo como ponto controvertido a condição da autora de 

segurada especial da previdência social, na modalidade de trabalho rural, 

a carência de tempo necessária e a implementação do requisito etário.

Desta feita, reputo a produção de prova testemunhal essencial ao 

julgamento do caso em apreço, motivo pelo qual designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29/08/2018, às 16 h 00 min para oitiva 

das testemunhas indicadas pelas partes.

Logo, consigno que as testemunhas arroladas pela parte autora deverão 

comparecer independentemente de intimação, conforme determina o artigo 

455 do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, as partes terão o prazo comum de 15 (quinze) dias para 

apresentar a qualificação das testemunhas que desejam ouvir em 

audiência, nos termos do artigo 357, § 4°, do CP, sob pena de preclusão.

Intimem-se as partes.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103841 Nr: 2661-12.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Pasqualon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação para concessão de aposentadoria por tempo de 

contribuição, por desempenho de trabalho rural, promovida pelo 

requerente GILMAR PASQUALON, em face do requerido INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já qualificados nos autos.

A petição inicial foi recebida às fls. 79/82, deferindo os benefícios da 

gratuidade da justiça, indeferindo a tutela provisória pleiteada.

O requerido foi citado em 28/06/2017 (fls. 82-v), e apresentou 

contestação às fls. 83/85, sem alegar matérias preliminares ao 

conhecimento do mérito, pugnando pela improcedência da pretensão do 

autor e impugnando de forma genérica a documentação encartada com a 

petição inicial.

Juntou documentos de fls. 86/89.

Às fls. 91/92 a parte autora apresentou impugnação, postulando pela 

procedência da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que não foram alegadas 

matérias preliminares ou prejudiciais ao conhecimento do mérito na 

presente ação previdenciária, de modo que DOU O FEITO POR SANEADO.

Nesse diapasão, fixo como ponto controvertido a condição do autor de 

segurado especial da previdência social, na modalidade de trabalho rural, 

a carência de tempo necessária, somada ao período em que recolheu 

contribuição previdenciária e a implementação do requisito etário.

Desta feita, reputo a produção de prova testemunhal essencial ao 
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julgamento do caso em apreço, motivo pelo qual designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29 /08/ 2018, às 16 h 30 min para oitiva 

das testemunhas indicadas pelas partes.

Logo, consigno que as testemunhas arroladas pela parte autora deverão 

comparecer independentemente de intimação, conforme determina o artigo 

455 do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, as partes terão o prazo comum de 15 (quinze) dias para 

apresentar a qualificação das testemunhas que desejam ouvir em 

audiência, nos termos do artigo 357, § 4°, do CP, sob pena de preclusão.

Intimem-se as partes.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109604 Nr: 5758-20.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oziel Barbosa do Nascimento, Oziel B do Nascimento 

Transporte - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ney Luiz Luedke, Ilva Maria Martins Luedke, 

Claudinei Roberto Gomes, Clarindo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa do seu procurador, acerca do cadastramento no 

sistema de arrecadação do TJMT do pedido de parcelamento das custas, 

podendo acessar diretamente no site do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE/DISTRIBUIÇÃO/MEDIAÇÃO, ao lançar o numero do processo, 

automaticamente, o sistema alertará a seguinte mensagem: "Existe um 

parcelamento ou desconto cadastrado para esse processo deseja emitir 

sua Guia", consoante informação de fl. 45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100583 Nr: 543-63.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ema Albertina Maron Gerhardt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação para concessão de aposentadoria por idade a 

trabalhadora rural promovida pela requerente EMA ALBERTINA MARON 

GERHARDT, em face do requerido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos já qualificados nos autos.

A petição inicial foi recebida às fls. 34, deferindo os benefícios da 

gratuidade da justiça.

O requerido foi citado em 28/06/2017 (fls. 34-v), e apresentou 

contestação às fls. 35/47, sem alegar matérias preliminares ao 

conhecimento do mérito, pugnando pela improcedência da pretensão da 

autora e impugnando de forma genérica a documentação encartada com a 

petição inicial.

Juntou documentos de fls. 48/52.

Às fls. 54/56, a parte autora apresentou impugnação, postulando pela 

procedência da ação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que não foram alegadas 

matérias preliminares ou prejudiciais ao conhecimento do mérito na 

presente ação previdenciária, de modo que DOU O FEITO POR SANEADO.

Nesse diapasão, fixo como ponto controvertido a condição da autora de 

segurada especial da previdência social, na modalidade de trabalho rural, 

a carência de tempo necessária e a implementação do requisito etário.

Desta feita, ainda que as partes não tenham indicado que pretendiam a 

produção de prova testemunhal, reputo-a essencial ao julgamento do caso 

em apreço, motivo pelo qual designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 29/08/2018, às 17 h 00 min para oitiva das testemunhas 

indicadas pelas partes.

Logo, consigno que as testemunhas arroladas pela parte autora deverão 

comparecer independentemente de intimação, conforme determina o artigo 

455 do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, as partes terão o prazo comum de 15 (quinze) dias para 

apresentar a qualificação das testemunhas que desejam ouvir em 

audiência, nos termos do artigo 357, § 4°, do CP, sob pena de preclusão.

Intimem-se as partes.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93102 Nr: 1911-44.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liria Lauxen Faccio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clarisse Odete Faccio Fronza - 

OAB:14.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos. Cuida-se de ação para concessão de aposentadoria por idade 

híbrida, promovida pela requerente LÍRIA LAUXEN FACCIO, em face do 

requerido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já 

qualificados nos autos. Fundamento e decido. Analisando detidamente os 

autos, verifico que não foram alegadas matérias preliminares ou 

prejudiciais ao conhecimento do mérito na presente ação previdenciária, 

de modo que DOU O FEITO POR SANEADO. Nesse diapasão, fixo como 

ponto controvertido a condição da autora de segurada especial da 

previdência social, na modalidade de trabalho rural, a carência de tempo 

necessária, a implementação do requisito etário e o desempenho de 

trabalho urbano. Desta feita, ainda que as partes não tenham indicado que 

pretendiam a produção de prova testemunhal, reputo-a essencial ao 

julgamento do caso em apreço, motivo pelo qual designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29/08/2018, às 17 h 30 min para oitiva 

das testemunhas indicadas pelas partes. Logo, consigno que as 

testemunhas arroladas pela parte autora deverão comparecer 

independentemente de intimação, conforme determina o artigo 455 do 

Novo Código de Processo Civil. Outrossim, as partes terão o prazo comum 

de 15 (quinze) dias para apresentar a qualificação das testemunhas que 

desejam ouvir em audiência, nos termos do artigo 357, § 4°, do CP, sob 

pena de preclusão. Intimem-se as partes. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 46593 Nr: 2013-76.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Priscila de Oliveira - ME, Prsicila de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.213 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da carta precatória devolvida sem cumprimento e 

juntada às fls. 106/109, requerendo o que entender de direito no prazo de 

5 (cinco) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-59.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: TAMIRES COSTA DA SILVA 

Dados do Processo: Processo: 1000320-59.2018.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 140,97 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

19/07/2018 Hora: 13:20 REQUERENTE: TAMIRES COSTA DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: JONES EVERSON CARDOSO - 

MT0009119S-A Nome: TAMIRES COSTA DA SILVA Endereço: Rua dos 

Pessegueiros, 1682, Bairro Colina II, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: CLARO S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: AOTORY DA 

SILVA SOUZA - MT0014994S Nome: CLARO S.A. Endereço: GALERIA 

DOS ESTADOS, Quadra 05, Edifício Embratel, 2 andar, ASA SUL, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70310-500 Senhor(a): REQUERENTE: TAMIRES 

COSTA DA SILVA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para que compareça à Audiência de 

Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos 

do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

29 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010014-64.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLELIA REGINA S BIAZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo nº 

8010014-64.2017.811.0086 Reclamante: Clélia Regina Salmazo Biazi 

Reclamada: BV Financeira S.A. – Crédito Financiamento e Investimento 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com fundamento no disposto no artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Inexistindo vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, posto que as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise das 

questões controvertidas. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c. 

Inexistência de Débito, Danos Morais e Tutela Provisória de Urgências 

proposta por Clélia Regina Salmazo Biazi em desfavor de BV Financeira 

S.A. – Crédito Financiamento e Investimento. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho razão assiste a 

Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito (art. 373, I e II do CPC). Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

Reclamante sustenta que consta negativação indevida de seu nome de 

autoria da Reclamada. Relata que tal negativação é indevida uma vez que 

já havia efetuado o pagamento da dívida, aduzindo, entretanto, que a 

Reclamada lhe enviou um boleto em nome de terceiro, cujo pagamento fora 

efetuado, o que culminou na inadimplência e na inscrição de seu nome 

junto aos órgãos restritivos de crédito. Por esta razão propôs a presente 

ação requerendo a declaração da inexistência do débito e indenização por 

danos morais. Em contestação a Reclamada argumenta que enviou quatro 

boletos de renegociação a Reclamante e que todos estavam em seu nome, 

bem como combate que tenha enviado boleto a ela em nome de terceiro e 

resiste a pretensão de indenização por danos morais. Pois bem, malgrado 

as alegações da Reclamada, não restou comprovado que esta tenha 

tomado as medidas necessárias a fim de verificar a inadimplência da 

Reclamante antes de proceder à negativação do seu nome, em outras 

palavras, era dever da Reclamada verificar se o boleto remetido estava 

nominal a ela, já que a Reclamante comprova o recebimento de um boleto 

em nome de terceiro e um longo histórico de conversas com prepostos da 

Reclamada na tentativa de solucionar o problema. Logo, restou 

demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao 

negativar o nome da Reclamante por débito devidamente adimplido. O 

apontamento do nome da Reclamante no serviço de proteção ao crédito 

por débito indevido constitui falha na prestação do serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe que: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da Reclamante, refletindo 

no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Deve ser levado em consideração para fixar p dano moral a culpa 

concorrente da parte autora ao efetuar o pagamento de um boleto de 

forma errônea. Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão 

para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do 

disposto no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Outrossim, 

opino pela manutenção da decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. 

n. 6505183]. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos a Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 99133 Nr: 5802-73.2016.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maiko Ferri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Rogerio Mendes - 

OAB:MT 16.057

 Vistos em correição.

Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado.

Em seguida, alcançada a finalidade, observadas as formalidades legais, 

devolva-se ao r. Juízo Deprecante, com as nossas homenagens.

Às providências.

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-76.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DA SILVA FONTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

C A R T Õ E S  S . A .  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1000681-76.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 12.970,98 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 30/10/2018 Hora: 15:40 REQUERENTE: 

WILLIAN DA SILVA FONTE Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES - MT21093/O REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: RUA 

BARÃO DE MELGAÇO, - DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO NORTE, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78005-300 Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO PAULO 

GALERA MARI - MT0003056A Senhor(a): REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Procedo a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 

9.099/1995, bem como de todo o conteúdo do despacho/decisão ao final 

transcrito, ou cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta carta/mandado, para todos os termos da ação 

indicada, ciente que deverá comparecer à Audiência de Conciliação, na 

data e hora designada. Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não 

comparecendo à Audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte 

Reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante 

na Petição Inicial ou Termo de Reclamação, podendo ser proferida 

Sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o 

Requerido e não obtida a conciliação, deverá oferecer Contestação em até 

5 dias após a Audiência de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de 

valor superior a 20 salários mínimos, a presença de Advogado. Em se 

tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da 

audiência a respectiva a Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, 

sob pena de revelia. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou se proceder à Audiência de Instrução e Julgamento. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 24 de maio de 

2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000694-75.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIA SANT ANA PATRIOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Dados do Processo: Processo: 1000694-75.2018.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 10.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

31/10/2018 Hora: 15:40 REQUERENTE: VICTORIA SANT ANA PATRIOTA 

Advogado do(a) REQUERENTE: SAULO AMORIM DE ARRUDA - 

MT0015634 REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3735, BANCO 

BRADESCO, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 Advogado 

do(a) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - MT0003056A 

Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 29 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000695-60.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILTON DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Dados do Processo: Processo: 1000695-60.2018.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 10.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 
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31/10/2018 Hora: 16:00 REQUERENTE: JOSE NILTON DA SILVA ALMEIDA 

Advogado do(a) REQUERENTE: SAULO AMORIM DE ARRUDA - 

MT0015634 REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3735, BANCO 

BRADESCO, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 Advogado 

do(a) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

MT0014992S Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 29 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-59.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: CLARO S.A. Dados do 

Processo: Processo: 1000320-59.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 140,97 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 19/07/2018 Hora: 

13:20 REQUERENTE: TAMIRES COSTA DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: JONES EVERSON CARDOSO - MT0009119S-A REQUERIDO: 

CLARO S.A. Nome: CLARO S.A. Endereço: GALERIA DOS ESTADOS, 

Quadra 05, Edifício Embratel, 2 andar, ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 

70310-500 Advogado do(a) REQUERIDO: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

MT0014994S Senhor(a): REQUERIDO: CLARO S.A. Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 29 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-93.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA PAHIM MARTINAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000126-93.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: NEUSA PAHIM MARTINAZZO REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos, etc. Dispenso o relatório 

consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os 

autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação [id. n. 12973995] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, a Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia [id. 

n. 12977577], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 23 de maio de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010148-91.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010148-91.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LEONEL LEMES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 11109423] 

considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, o 

Reclamante concorda com o montante e informou os dados bancários 

para transferência da quantia [id. n.11201128], razão pela qual, a extinção 

do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da 

extinção da presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 

Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 24 de maio de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000834-46.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ARAUJO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000834-46.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: TATIANE ARAUJO MOREIRA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo em audiência, 

consoante se extrai do termo anexo à movimentação de id. n. 12514353. 

Sendo assim, opino pela homologação do referido acordo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, 

nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. 

Outrossim, efetuado o pagamento, opino pela expedição de alvará judicial 

para levantamento do valor depositado e para que o Gestor Judicial 

cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por 

qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 23 de maio de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 117770 Nr: 2668-67.2018.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson dos Santos Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 Isto posto, REVOGO a prisão preventiva do autuado Edmilson dos Santos 

Nogueira, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, mantendo, 

no entanto, hígidas todas as medidas protetivas já deferidas em favor da 

vítima, sob pena de nova decretação da prisão, em caso de 

descumprimento.Expeça-se o competente alvará de soltura em favor do 

réu, para que ele seja colocado em incontinente liberdade, SALVO SE POR 

OUTRO MOTIVO TIVER QUE PERMANCER PRESO.Ciência ao Ministério. 

Intime-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 92862 Nr: 1781-54.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antoniel de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Maycon Tadeu Lamim - OAB:MT 16.012

 Vistos.

Considerando a Portaria 725/2018-DGTJ/PRES que suspendeu o 

expediente na data aprazada, redesigno, desde logo, a audiência para o 

dia 05/11/2018, às 17h45min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 53279 Nr: 789-35.2012.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Antonio de Souza Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sem adv. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Considerando a Portaria 725/2018-DGTJ/PRES que suspendeu o 

expediente na data aprazada, redesigno, desde logo, a audiência para o 

dia 12/12/2018, às 13h30min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel
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 Cod. Proc.: 51881 Nr: 2899-41.2011.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BVdS(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 Vistos.

Considerando a Portaria 725/2018-DGTJ/PRES que suspendeu o 

expediente na data aprazada, redesigno, desde logo, a audiência para o 

dia 05/12/2018, às 13h30min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 105633 Nr: 3637-19.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josiane de Oliveira - OAB:MT 

23.925, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594, Maite Martina Santana e 

Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 Vistos.

 Como não foram arguidas preliminares e por verificar que não estão 

presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do acusado 

nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, e ainda por 

inexistir outras questões de ordem material ou processual que possam 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual.

Assim, designo o dia 01 de abril de 2019, às 16h00min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecer no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 106457 Nr: 4117-94.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Levi Moroz - OAB:MT 6.402

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a defesa foi intimada 

para apresentar as razões do recurso, no entanto, manteve-se inerte, 

assim, intime-se o acusado, para que constitua novo advogado no prazo 

de 05 (cinco) dias ou, caso alegue não ter condições financeiras para 

tanto, seja informado de que será assistido pela Defensoria Pública.

Desde já, determino que decorrido in albis o prazo supramencionado, 

sejam os autos remetidos à Procuradoria da Defensoria Pública, para a 

manifestação que entender de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 103547 Nr: 2477-56.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdAS, LLM, RGB, JRAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, 

Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo os Recursos de 

Apelação interposto pelos réus Robison Aparecido dos Anjos Silva (fl. 

406), José Roberto Arruda de Souza (fl. 420) e Leoni Leandro Mello (fl. 

431).

Dê-se vistas dos autos às Defesas dos acusados para oferecimento das 

competentes razões recursais, e em seguida, ao Ministério Público, para 

que querendo, apresente contrarrazões, no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as nossas 

homenagens de estilo.

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 116242 Nr: 1959-32.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel Jovino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelino Santana de 

Oliveira Junior - OAB:MT 21.500

 Vistos.

 Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público em face de Michel 

Jovino da Silva, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, 

incisos I e II, do Código Penal, por duas vezes.

O acusado foi devidamente citado (fl. 92), e apresentou resposta à 

acusação às fls. 81/85, arguindo, preliminarmente, inépcia de inicial 

acusatória.

Decido.

No presente caso, constato a existência de lastro probatório mínimo e a 

circunstância de que os fatos narrados constitui infração penal. Uma vez 

reunidos esses requisitos, a denúncia deve ser recebida, deflagrando-se 

a ação penal. Somente com a dilação probatória poder-se-á averiguar a 

real prática dos fatos descritos, a participação e o elemento subjetivo da 

ação do denunciado, bem como sua eventual adequação ao tipo em cuja 

sanção restou incurso, respeitada a ampla defesa e sob o crivo do 

contraditório.

Quanto às demais alegações expendidas pela Defesa, verifico que estas 

carecem de dilação probatória por cuidar-se, em síntese, do mérito da 

ação, razão pela qual inoportuno o momento processual para sua análise, 

frente o princípio da busca da verdade real.

Destarte, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária dos acusados nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal, e ainda por inexistir outras questões 

de ordem material ou processual que possam impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Assim, designo o dia 18 de julho de 2018, às 16h30min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

 Intimem-se os acusados e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecerem no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 25493 Nr: 274-15.2003.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Ferreira Sojo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO MACHADO 

CUSTODIO - OAB:6435

 Vistos.

Considerando a procuração juntada aos autos à fl. 414, intime-se o 

causídico constituído pelo acusado, para no prazo de cinco dias, 

manifestar-se na fase do artigo 422 do CPP. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.
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Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 20631 Nr: 2626-66.2006.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sobre a objeção de não-executividade de fls. 151/152, manifeste-se a 

exequente no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35664 Nr: 1737-73.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. ANGELO CALÇADOS LTDA, MERCEDES 

RESSUDE DE ANGELO, OSMARINA DA GRAÇA DE ANGELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte exequente foi intimada para apresentar o nome da mãe da 

executada Mercedes Ressude de Ângelo, sob pena de restar indeferida a 

consulta de endereço desta via Sistema SIEL (fl. 95), sobrevindo 

informação da inexistência de tal dado (fl. 99).

Destarte, indefiro o pedido de consulta via Sistema SIEL, formulado à fl. 90.

Intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar o endereço 

atual e correto da executada acima citada ou requerer o que entender de 

direito para referida obtenção.

Sem prejuízo, ante a busca infrutífera de ativos financeiros em nome das 

executadas D. Ângelo Calçados Ltda. e Osmarina da Graça de Ângelo 

(fls. 96/97), intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, a fim de que seja dado o regular 

prosseguimento do feito, sob pena de suspensão (art. 40 da LEF).

Retornando os autos, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 99092 Nr: 8024-08.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CAMATI PIZA 

PIMENTEL - OAB:23503

 INTIMAÇÃO do advogado do denunciado para o oferecimento das razões, 

no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 99092 Nr: 8024-08.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CAMATI PIZA 

PIMENTEL - OAB:23503

 Vistos.

I - Certifique-se a tempestividade do recurso de apelação interposto.

II - Se tempestivo, recebo-o.

III - Dê-se vistas ao recorrente para o oferecimento das razões, conforme 

o artigo 600 do CPP.

IV - Após, intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões.

V - Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 100823 Nr: 914-21.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE CARDOSO SASAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos, 

apresentando impugnação à contestação, no prazo de 15 dias, conforme 

juntada de ref. 13

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 100816 Nr: 910-81.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA PAULA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos, 

apresentando no prazo legal impugnação à contestação, conforme juntada 

de ref. 13

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000172-76.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO RURAL DE NOVA XAVANTINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO)

TULIO TOYAMA FALEIRO OAB - MT0019014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM VIEIRA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000172-76.2018.8.11.0012. 

AUTOR: SINDICATO RURAL DE NOVA XAVANTINA RÉU: JOAQUIM VIEIRA 

DOS SANTOS Intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição. De Campinápols para Nova Xavantina/MT, 30 de maio de 

2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000172-76.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO RURAL DE NOVA XAVANTINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO)

TULIO TOYAMA FALEIRO OAB - MT0019014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM VIEIRA DOS SANTOS (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000172-76.2018.8.11.0012. 

AUTOR: SINDICATO RURAL DE NOVA XAVANTINA RÉU: JOAQUIM VIEIRA 

DOS SANTOS Intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição. De Campinápols para Nova Xavantina/MT, 30 de maio de 

2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-05.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000179-05.2017.8.11.0012. REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Quanto ao pedido formulado pela parte recorrente, 

entendo que, no presente caso, a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita depende da comprovação de insuficiência de recursos, uma vez 

que não há nos autos elementos que evidenciam os pressupostos legais 

para a concessão da gratuidade. A Constituição da República Federativa 

do Brasil no inciso LXXIV, do artigo 5º, que o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos: 

“Ao Estado foi imposto o dever de prestar assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, inclusive 

pagamento de advogado quando da inexistência de órgão estatal de 

assistência jurídica (STF – Pleno – Rextr. N. 103.950-0/SP. Rel. Min. Oscar 

Corrêa, Diário da Justiça, Seção I, 8 dez. 1985, p. 17.477) e honorários de 

perito (STJ – 3ª T. Resp. n. 25.841-1/RJ – Rel. Min. Cláudio Santos – 

Ementário STJ, n. 9/551)”. (In: Alexandre de Morais, Constituição do Brasil 

Interpretada e Legislação Constitucional, 8ª Edição, Editora Atlas, São 

Paulo, 2011). Ademais o enunciado 116 do FONAJE assim dispõe: 

ENUNCIADO 116 – O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a 

insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da 

gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da 

pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro 

– São Paulo/SP). Assim, antes de apreciar o pedido, determino a intimação 

da parte recorrente para juntar aos autos documentos hábeis a comprovar 

a insuficiência alegada, tais como: - cópias das últimas declarações de 

imposto de renda; - certidões negativas de propriedade de bem imóvel; - 

holerites ou recibo de pagamento de subsídios; - extratos atualizados das 

contas bancárias de sua titularidade. Concedo o prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento do pedido. Às providências. NOVA 

XAVANTINA, 29 de maio de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010088-49.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GARCIA TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GARCIA TOLEDO OAB - MT0013174A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

RONI G ROSSETO (TERCEIRO INTERESSADO)

LEONTINA OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

MONIQUE DALCIN (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010088-49.2017.8.11.0012. REQUERENTE: BRUNA GARCIA TOLEDO 

REQUERIDO: ELETROLUX DO BRASIL S/A, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Quanto ao pedido formulado 

pela parte recorrente, entendo que, no presente caso, a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita depende da comprovação de insuficiência de 

recursos, uma vez que não há nos autos elementos que evidenciam os 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade. A Constituição da 

República Federativa do Brasil no inciso LXXIV, do artigo 5º, que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos: “Ao Estado foi imposto o dever de prestar 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos, inclusive pagamento de advogado quando da inexistência de 

órgão estatal de assistência jurídica (STF – Pleno – Rextr. N. 

103.950-0/SP. Rel. Min. Oscar Corrêa, Diário da Justiça, Seção I, 8 dez. 

1985, p. 17.477) e honorários de perito (STJ – 3ª T. Resp. n. 25.841-1/RJ – 

Rel. Min. Cláudio Santos – Ementário STJ, n. 9/551)”. (In: Alexandre de 

Morais, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, 8ª 

Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2011). Ademais o enunciado 116 do 

FONAJE assim dispõe: ENUNCIADO 116 – O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro – São Paulo/SP). Assim, antes de apreciar o pedido, 

determino a intimação da parte recorrente para juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar a insuficiência alegada, tais como: - 

cópias das últimas declarações de imposto de renda; - certidões negativas 

de propriedade de bem imóvel; - holerites ou recibo de pagamento de 

subsídios; - extratos atualizados das contas bancárias de sua titularidade. 

Concedo o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido. Às providências. NOVA XAVANTINA, 29 de maio de 2018. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000151-03.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA CRUZ SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000151-03.2018.8.11.0012. REQUERENTE: ANA PAULA DA CRUZ 

SOUZA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. No que concerne ao pedido liminar, 

a tutela provisória fundamentar-se-á em urgência ou evidência. Enquanto 

a tutela de urgência procura afastar o periculum in mora, evitando-se 

prejuízos graves ou de difícil reparação à parte, a tutela de evidência 

destina-se a resguardar o direito invocado pela parte e que possui alta 

probabilidade de ser verdadeiro, com provas inequívocas de 

verossimilhança. Dispõe o art. 300 do NCPC que a tutela de urgência será 

deferida quando houver elementos que evidenciem o direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Depois de detida análise dos 

autos, observo haver restada comprovada a verossimilhança das 

alegações iniciais, conforme passo a expor. Pretende a parte autora a 

imediata exclusão de seu nome junto aos cadastros de proteção ao 

crédito (SPC/SERASA), por entender que a divida cobrada pela parte ré é 

indevida, alegando ter efetuado o cancelamento do contrato de cartão de 

crédito n. 63659886519901 no dia 05/08/2017, inexistindo débitos 
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pendentes a serem quitados. A parte promovente faz prova sumária de 

suas alegações, conforme documentos de ID 13223581 e 13223547, que 

comprovam que houve o cancelamento do cartão de crédito mencionado 

na inicial e que a parte efetuou o pagamento dos débitos pendentes. Há, 

ainda, prova da negativação do nome da autora, advinda da relação 

jurídica ora impugnada na presente ação (ID 13223574). O periculum in 

mora evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de 

proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das 

vezes, prejuízos econômicos. Presente, pois, o fundado receio de dano de 

difícil reparação. Como consequência, advém a necessidade de 

deferimento da concessão da liminar, pois fosse a tutela concebida 

tão-somente ao final o autor estaria sujeito a prejuízos irreparáveis ou de 

difícil reparação. Ante o exposto, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte 

autora, para determinar exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito referente aos débitos que tenham origem na relação jurídica 

discutida nestes autos, até julgamento final da ação, conforme indicado na 

petição inicial, devendo ser expedido o mandado necessário para que a 

requerida venha a demonstrar o cumprimento desta decisão no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação. Fixo em caso de 

descumprimento multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tendo em vista que o presente feito 

trata-se de relação consumerista e diante da constatação da 

hipossuficiência da parte autora no caso concreto, em razão de sua falta 

de conhecimento das normas técnicas e à informação, determino a 

inversão do ônus da prova. Ante a premissa do artigo 54 da Lei 

9099/1995, postergo a análise de eventual pedido de concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita para o momento de eventual 

interposição de recurso. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, bem como intime o reclamante. Advirto que o 

não comparecimento do reclamante na audiência designada implicará na 

extinção do processo e, para parte reclamada, em revelia (artigo 51, I, e 

20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo acordo deverá a parte reclamada 

contestar, em 05 (cinco) dias, e a parte autora, querendo, impugnar a 

contestação pelo mesmo prazo (Súmula n.12 TR/TJ). Deverão as partes 

se manifestar se pretendem produzir provas orais em audiência de 

instrução, inclusive, arrolando desde já testemunhas. Não havendo 

qualquer manifestação o feito comportará o julgamento antecipado. 

Cumpra-se. NOVA XAVANTINA, 29 de maio de 2018. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000153-70.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SIGNOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000153-70.2018.8.11.0012. REQUERENTE: VANESSA SIGNOR 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. No que 

concerne ao pedido liminar, a tutela provisória fundamentar-se-á em 

urgência ou evidência. Enquanto a tutela de urgência procura afastar o 

periculum in mora, evitando-se prejuízos graves ou de difícil reparação à 

parte, a tutela de evidência destina-se a resguardar o direito invocado pela 

parte e que possui alta probabilidade de ser verdadeiro, com provas 

inequívocas de verossimilhança. Dispõe o art. 300 do NCPC que a tutela de 

urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem o direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pretende a parte 

autora a imediata restituição do valor debitado automaticamente na conta 

corrente de seu esposo, alegando ter sido indevida a cobrança efetivada 

pela empresa ré. Depois de detida análise dos autos, observo não haver 

restado comprovado o perigo da demora caso a medida não seja 

concedida neste momento processual, uma vez que não evidenciados os 

prejuízos da autora em receber eventual restituição dos valores ao final da 

demanda. Ante o exposto, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, 

diante da ausência dos requisitos necessários. Ante a premissa do artigo 

54 da Lei 9099/1995, postergo a análise de eventual pedido para 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para o 

momento de eventual interposição de recurso. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se e intime-se a parte reclamada, bem como intime o 

reclamante. Tendo em vista que o presente feito trata-se de relação 

consumerista e diante da constatação da hipossuficiência da parte autora 

no caso concreto, em razão da falta de conhecimento das normas 

técnicas e à informação, determino a inversão do ônus da prova. Advirto 

que o não comparecimento do reclamante na audiência designada 

implicará na extinção do processo e, para parte reclamada, em revelia 

(artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo acordo deverá a parte 

reclamada contestar, em 05 (cinco) dias, e a parte autora, querendo, 

impugnar a contestação pelo mesmo prazo (Súmula n.12 TR/TJ). Deverão 

as partes se manifestar se pretendem produzir provas orais em audiência 

de instrução, inclusive, arrolando desde já testemunhas. Não havendo 

qualquer manifestação o feito comportará o julgamento antecipado. 

Cumpra-se. NOVA XAVANTINA, 29 de maio de 2018. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000156-25.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOAREZ SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO RURAL DE NOVA XAVANTINA (RÉU)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000156-25.2018.8.11.0012. AUTOR: JOAREZ SILVA RÉU: SINDICATO 

RURAL DE NOVA XAVANTINA Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. Extrai-se dos autos, em análise preliminar, 

com as limitações do início da ação, que as alegações da parte autora não 

encontram suporte na documentação acostada no feito, devendo-se 

reconhecer que, nesta fase processual, não estão presentes os 

pressupostos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada. As 

provas que acompanham a ação não denotam a verossimilhança das 

alegações da parte autora, sendo que os documentos colacionados na 

inicial, por si sós, não demonstram o efetivo exercício da posse pela 

autora e o esbulho praticado pelos réus, bem como sua respectiva data. 

Necessário, portanto, o estabelecimento do contraditório e o exercício da 

ampla defesa para análise mais acurada dos fatos. Ante o exposto, 

indefiro a liminar pleiteada, eis que ausentes os requisitos legais. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, bem como intime o reclamante. Advirto que o não 

comparecimento do reclamante na audiência designada implicará na 

extinção do processo e, para parte reclamada, em revelia (artigo 51, I, e 

20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo acordo deverá a parte reclamada 

contestar, em 05 (cinco) dias, e a parte autora, querendo, impugnar a 

contestação pelo mesmo prazo (Súmula n.12 TR/TJ). Deverão as partes 

se manifestar se pretendem produzir provas orais em audiência de 

instrução, inclusive, arrolando desde já testemunhas. Não havendo 

qualquer manifestação o feito comportará o julgamento antecipado. 

Cumpra-se. NOVA XAVANTINA, 29 de maio de 2018. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-36.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA STAUDT ROTHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA – JUIZADO ESPECIAL Vistos. I - Em razão dos documentos 

apresentados pela recorrente e ponderando a alegação de 

hipossuficiência, CONCEDO os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil. II - Recurso tempestivo e 

preparo devidamente recolhido e/ou a parte recorrente é beneficiária da 

gratuidade da justiça/isenta. III - Desta forma, RECEBO o recurso inominado 

interposto, apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 

9.099/95. IV - Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões 

no prazo legal. V - Após, REMETAM-SE os autos à Turma Recursal do 

Juizado especial Cível, com nossas homenagens. CUMPRA-SE. NX, 

29/05/2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição 

Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-06.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CAETANO ROSA ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000069-06.2017.8.11.0012. REQUERENTE: JESSICA CAETANO ROSA 

ABREU REQUERIDO: VIACAO XAVANTE LTDA HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo contido nos autos (ID 

13392238), fazendo seus termos parte integrante desta decisão. Em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do art. 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários. Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. NOVA XAVANTINA, 29 de maio de 2018. Ítalo Osvaldo Alves 

da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000280-42.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORIDANE CRISPIM DA SILVA DIAS OAB - MS20852 (ADVOGADO)

ADAO PEREIRA DE ABREU OAB - MT0021455S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000280-42.2017.8.11.0012. REQUERENTE: ZILMA RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo contido nos autos (ID 12572785), 

fazendo seus termos parte integrante desta decisão. Em consequência, 

RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. 

Transitada em julgado, expeça-se alvará em favor da parte autora, para 

levantamento da quantia depositada em juízo e seus acréscimos legais. 

Caso o advogado pretenda o levantamento em seu nome, deverá possuir 

poderes específicos para a prática do ato. Após, observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. NOVA XAVANTINA, 29 de 

maio de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição 

Legal

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85764 Nr: 376-41.2018.811.0044

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Rogério de Morais Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorífico Marfrig Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMASIO - 

OAB:7222-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento de R$ 14,00 (quatorze reais), 

referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça meios para o cumprimento.

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 478 Nr: 967-72.1996.811.0044

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lairto Longhini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Silva - 

OAB:2360/MT, Homero Amilcar Nedel - OAB:3483/MT

 Vistos.

Indefiro o pedido formulado às fls. 446/446 verso, pois compete a própria 

parte diligenciar em busca de bens da parte ré, conforme analisada à fl. 

445.

Intime-se a exequente para requerer o que entender de direito em 05 

(cinco) dias, sob pena de execução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50869 Nr: 32-36.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Grande Norte Ltda, Fernando 

Severo da Silva, Jaínne Mello Pereira, Marcio Dias Pereira, Izaque Pereira 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte executada para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca do bloqueio efetivado às fls. 27/29.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57352 Nr: 2660-61.2014.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDC, ADMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THIAGO CASALI, Cpf: 03142063102, Rg: 

1833224-2, Filiação: Nelson Casali e Oraide Pinto Casali, data de 

nascimento: 08/04/1990, brasileiro(a), natural de Porto Nacional-TO, 

solteiro(a), servente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Dar ciência a parte Requerida da condenação a 

prestação de alimentos à parte Requerente no valor de 30% do salário 

mínimo vigente..

Sentença: Vistos, etc.Trata-se de Ação de alimentos ajuizada por A. N. D. 

C., representado por sua genitora Angelina Daniela Moura Dornas em face 

de THIAGO CASALI, devidamente qualificados nos autos, pugnando, em 

síntese, pela fixação da pensão alimentícia no montante equivalente a 35% 

do valor do salário mínimo vigente, mais metade das demais despesas 

extras.Com a inicial vieram os documentos de fls. 07/09.À fl. 17, decisão 

fixando os alimentos provisórios em 30% do salário mínimo 

vigente.Devidamente citado, apresentou contestação por negativa geral às 

fls. 37/39.Às fls. 40, foi apresentada impugnação à contestação.Instado a 

manifestar, o Ministério Público Estadual se manteve inerte. É o 

relatório.Fundamento e decido.O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.A 

parte requerente pugna pela fixação de alimentos no importe de 35% 

(trinta e cinco por cento) do valor do salário mínimo vigente, mais metade 

das demais despesas extras, porém não apresentou qualquer 

comprovante nos autos de que o requerido possui condições em efetuar o 

pagamento do valor requerido.Destarte, a fixação de alimentos é regida 

pelo binômio necessidade-capacidade, onde o magistrado deve analisar 

as necessidades do alimentado e a capacidade do alimentante em prestar 

alimentos.Assim, verifica-se que não há comprovante de renda da parte 

requerida nos autos. Nesse sentido, havendo nos autos conjunto 

probatório capaz de demonstrar a necessidade da parte requerente na 

fixação de alimentos e ausência de comprovação da capacidade 

financeira do requerido, entendo como devido a fixação dos alimentos em 

30% do salário mínimo vigente, podendo a quantia ser revista, 

posteriormente, em ação própria. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

EM PARTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR o requerido à prestar alimentos à parte 

requerente no valor de 30% do salário mínimo vigente, devidos a partir de 

sua citação (artigo 13, §2º, da Lei nº 5478/68).Custas e honorários pelo 

requerido, caso houver. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jennyffer Fidelis 

Cardoso, digitei.

Paranatinga, 15 de maio de 2018

Zélia Alves Bispo da SilvaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72701 Nr: 2674-74.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altamir Rodrigues Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALTAMIR RODRIGUES LIMA, Cpf: 

25672223168, Rg: 000064989, Filiação: Maria Izaltina Rodrigues e Antonio 

Correa Lima, data de nascimento: 14/03/1958, brasileiro(a), natural de 

Pedro Gomes-MS. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso inquérito policial que no dia 28 de 

agosto de 2015, por volta das 08h:00 min, na Rua Santa Catarina, s/n, no 

bairro Vila Nova, no Município de Gaúcha do Norte/MT, o denunciado 

ALTAMIR RODRIGUES DE LIMA ofendeu a integridade corporal da vítima 

JANISCREI ARRUDA VIEIRA, sua convivente, além de ameaça-la de 

causar-lhe mal injusto e grave. Segundo apurado, na ocasião, o acusado 

recebeu a quantia de R$ 200,00 de uma devedora de sua convivente e 

depositou em sua conta. Em seguida pediu para seu convivente certo 

valor para compra produtos de uso pessoa, momento em que ALTAMIR lhe 

entregou o cartão e a vítima sacou a quantia de R$200.00. Em razão do 

saque dos valores, o denunciado ameaçou a vítima afirmando "bosta que 

não era mulher e que faltava pouco para acabar com sua vida", e ato 

contínuo, empurrou-a contra o sofá. Não satisfeito, enquanto a vítima 

tomava banho. o denunciado arrombou a porta do banheiro, disse que ela 

havia cancelado o cartão de crédito, pedindo as chaves do carro. 

Amedrontada, a vítima começou a correr, porém, o acusado puxou-a pelos 

cabelos e tentou enforca-la, além de lhe desferir socos na boca, 

causando-lhe lesões.

Despacho: Código n. 72701.Vistos.I – O Ministério Público Estadual, no uso 

de suas atribuições institucionais ofereceu denúncia contra Altamir 

Rodrigues Lima, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 

129, §9º c/c artigo 147, ambos do Código Penal.O representante do 

Ministério Público pela decretação da prisão preventiva do acusado, nos 

termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Por fim, seja procedida 

a citação via ficta, com fulcro no artigo 361 e 363, §1°, ambos do Código 

de Processo Penal (fls. 47/48).É o relatório. Decido. No que tange ao 

pedido de decretação da prisão preventiva, entendo que não merece 

acolhimento, senão vejamos. Inicialmente, cabe destacar que a prisão 

preventiva, atualmente, é restrita às seguintes hipóteses: a) crimes 

apenados com reclusão, cuja pena privativa de liberdade, abstratamente 

considerada, seja superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do 

Código de Processo Penal); b) se o réu ser reincidente em crime doloso 

(inciso II); c) se o delito envolver violência doméstica e familiar contra a 

mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, 

para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (inciso III), 

ou, ainda, d) quando houver dúvida quanto à identidade do acusado 

(artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal).In casu, muito 

embora presente os indícios de autoria e materialidade, observo que o fato 

do acusado não ter sido encontrado para ser citado pessoalmente (fls. 39 

e 46), por si só, não permite concluir que seu intuito era de se evadir do 

distrito da culpa na expectativa de frustrar a aplicação da lei 

penal.Jurisprudência:“(...) Assim, não se constata, em princípio, tenha o 

réu, deliberadamente se afastado do distrito da culpa para se furtar ao 

processo; por isso, não se verifica, apenas e tão-somente por este 

motivo, a necessidade da medida extrema (...)”. (STJ - HABEAS CORPUS 

HC 124932 CE 2008/0285150-2 (STJ), publicado em 08/09/2009).De outro 

norte, analisando observo que os crimes possuem pena máxima abaixo de 

04 (quatro) anos, o que esbarra na vedação legal prevista no inciso I do 

artigo 313 do Código de Processo Penal.Há que se ressaltar que ainda não 

findaram os meios para localização do acusado, pois não foi procedida 

tentativa de citação via edital, o que fragiliza a necessidade de decretação 

da prisão preventiva.Ante o exposto, tenho que no presente caso não se 

encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, desta forma 

deixo de decretar a prisão preventiva, nos termos da fundamentação 

supra.II – Cite-se o acusado via edital.III – Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 04 de abril de 2018.Jorge Hassib 

IbrahimJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lauriane Izabele Alves 

de Oliveira, digitei.

Paranatinga, 14 de maio de 2018

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 59536 Nr: 310-66.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO SOARES DA SILVA, Cpf: 

82464383368, Rg: 13414672000-9, Filiação: Maria Soares da Silva e 

Domingos Pereira da Silva, data de nascimento: 09/05/1967, brasileiro(a), 

natural de Paulo Ramos-MA, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso inquérito policial que no dia 17 de 

novembro de 2014, por volta das 21h:00min, na Rua São Francisco Xavier, 

n°02, bairro União, neste Município, o denunciado FRANCISCO SOARES 

DA SILVA ofendeu a integridade corporal das vítimas ROSIMAR DE 

ALMEIDA SILVA, sua esposa, e ANTONIA MARIA DE ALMEIDA SILVA, sua 

filha. Segundo apurado no procedimento administrativo, a vítima ROSIMAR 

DE ALMEIDA SILVA é casada com o acusado a vinte e seis anos. Pelo que 

consta dos autos, o acusado avistou a sua esposa conversando com um 

rapaz na rua, sendo que, quando ela chegou em casa, eles começaram 

uma discussão em decorrência disso. Durante a discussão, o acusado 

tentou agredir fisicamente a vítima Rosimar(esposa), mas foi impedido pela 

vítima Antônia (filha). Contudo, o acusado ainda partiu para cima das 

vítimas, agredindo-as, inclusive desferindo um murro no pescoço da filha, 

causando nelas lesões.

Despacho: Código n. 59536.Vistos.I – O Ministério Público Estadual, no uso 

de suas atribuições institucionais ofereceu denúncia contra Francisco 

Soares da Silva, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 

129, §9º, do Código Penal.O representante do Ministério Público pela 

decretação da prisão preventiva do acusado, nos termos do artigo 312 do 

Código de Processo Penal. Por fim, seja procedida a citação via ficta, com 

fulcro no artigo 361 e 363, §1°, ambos do Código de Processo Penal (fls. 

59/60).É o relatório. Decido. No que tange ao pedido de decretação da 

prisão preventiva, entendo que não merece acolhimento, senão vejamos. 

Inicialmente, cabe destacar que a prisão preventiva, atualmente, é restrita 

às seguintes hipóteses: a) crimes apenados com reclusão, cuja pena 

privativa de liberdade, abstratamente considerada, seja superior a 4 

(quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal); b) se o 

réu ser reincidente em crime doloso (inciso II); c) se o delito envolver 

violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, 

enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das 

medidas protetivas de urgência (inciso III), ou, ainda, d) quando houver 

dúvida quanto à identidade do acusado (artigo 312, parágrafo único, do 

Código de Processo Penal).In casu, muito embora presente os indícios de 

autoria e materialidade, observo que o fato do acusado não ter sido 

encontrado para ser citado pessoalmente, por si só, não permite concluir 

que seu intuito era de se evadir do distrito da culpa na expectativa de 

frustrar a aplicação da lei penal.Jurisprudência:“(...) Assim, não se 

constata, em princípio, tenha o réu, deliberadamente se afastado do 

distrito da culpa para se furtar ao processo; por isso, não se verifica, 

apenas e tão-somente por este motivo, a necessidade da medida extrema 

(...)”. (STJ - HABEAS CORPUS HC 124932 CE 2008/0285150-2 (STJ), 

publicado em 08/09/2009).Há que se ressaltar que ainda não findaram os 

meios para localização do acusado, pois não foi procedida tentativa de 

citação via edital, o que fragiliza a necessidade de decretação da prisão 

preventiva.De outro norte, analisando observo que o crime possui pena 

máxima superior a 04 (quatro) anos, o que esbarra na vedação legal 

prevista no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal.Ante o 

exposto, tenho que no presente caso não se encontram presentes os 

requisitos da prisão preventiva, desta forma deixo de decretar a prisão 

preventiva, nos termos da fundamentação supra.II – Cite-se o réu via 

edital.III – Dê-se ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 

04 de abril de 2018.Jorge Hassib IbrahimJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lauriane Izabele Alves 

de Oliveira, digitei.

Paranatinga, 14 de maio de 2018

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70725 Nr: 1888-30.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Alvaro de Oliveira Modesto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE ALVARO DE OLIVEIRA MODESTO, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos autos do presente caderno investigativo 

que entre os meses de agosto de 2015 ao dia 23 de fevereiro de 2016, no 

período matutino, uma casa situada no Vila Nova, Nesse Município de 

Paranatinga-MT, o denunciado JOSE ALVARO DE OLIVEIRA MODESTO, 

teve conjunção carnal com menor de 14 anos, a vítima L. P. J., a qual 

contava com 11/12 anos de idade. Consta os documentos que, o 

investigado congrega na mesma igreja da família da vítima L. P. J. 

aproveitando-se disso, passou a realizar orações com imposição das 

mãos somente na criança, além de realizar visitas na casa. Ato contínuo, o 

denunciado iniciou um relacionamento amoroso com a vítima, quando esta 

tinha apenas 11 (onze) anos de idade, dizendo que iria casar-se com ela 

,e quando completasse 13 (treze) anos, pediria permissão aos seus 

genitores. Enquanto isso o denunciado encontrava-se às escondidas com 

a infante, enquanto os genitores dela acreditavam que ela estava na 

escola, ocasiões em que levava a infante na casa de um amigo e mantinha 

com ela conjunção carnal. As relações sexuais ocorreram diversas 

vezes. Os fatos somente vieram à tona, pois os genitores foram a escola, 

e a infante não estava, sendo que a direção disse que um tio havia pego 

ela para fazer vacina, assim, foi acionado os agentes policiais registrado o 

boletim de ocorrência, a menor somente voltou para casa no dia seguinte.

Despacho: Vistos.I – O Ministério Público Estadual, no uso de suas 

atribuições institucionais ofereceu denúncia contra José Álvaro de Oliveira 

Modesto, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 217-A, 

c/c 61, “f” e “h”, todos do Código Penal.A denúncia foi recebida em 

05/06/2017 (fl. 55).O representante do Ministério Público pugnou pela 

decretação da prisão preventiva do acusado, nos termos do artigo 312 do 

Código de Processo Penal. Por fim, seja procedida a citação via ficta, com 

fulcro no artigo 361 e 363, §1°, ambos do Código de Processo Penal (fls. 

62/63).É o relatório. Decido. No que tange ao pedido de decretação da 

prisão preventiva, entendo que não merece acolhimento, senão vejamos. 

Inicialmente, cabe destacar que a prisão preventiva, atualmente, é restrita 

às seguintes hipóteses: a) crimes apenados com reclusão, cuja pena 

privativa de liberdade, abstratamente considerada, seja superior a 4 

(quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal); b) se o 

réu ser reincidente em crime doloso (inciso II); c) se o delito envolver 

violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, 

enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das 

medidas protetivas de urgência (inciso III), ou, ainda, d) quando houver 

dúvida quanto à identidade do acusado (artigo 312, parágrafo único, do 

Código de Processo Penal).In casu, muito embora presente os indícios de 

autoria e materialidade, bem assim presentes hipóteses autorizadoras da 

prisão preventiva previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, 

observo que o fato do acusado não ter sido encontrado para ser citado 

pessoalmente conforme se evola à fl. 58, por si só, não permite concluir 

que seu intuito era de se evadir do distrito da culpa na expectativa de 

frustrar a aplicação da lei penal.Jurisprudência:“(...) Assim, não se 
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constata, em princípio, tenha o réu, deliberadamente se afastado do 

distrito da culpa para se furtar ao processo; por isso, não se verifica, 

apenas e tão-somente por este motivo, a necessidade da medida extrema 

(...)”. (STJ - HABEAS CORPUS HC 124932 CE 2008/0285150-2 (STJ), 

publicado em 08/09/2009).Há que se ressaltar que ainda não findaram os 

meios para localização do acusado, pois não foi procedida tentativa de 

citação via edital, o que fragiliza a necessidade de decretação da prisão 

preventiva.Ante o exposto, tenho que no presente caso não se encontram 

presentes os requisitos da prisão preventiva, desta forma deixo de 

decretar a prisão preventiva do réu José Álvaro de Oliveira Modesto, 

qualificado no presente feito.II – Cite-se o acusado via edital.III – Dê-se 

ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lauriane Izabele Alves 

de Oliveira, digitei.

Paranatinga, 14 de maio de 2018

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68367 Nr: 989-32.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailton Pereira Valadares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAILTON PEREIRA VALADARES, Rg: 

2435798-7, Filiação: Luzia Pereira Valadares e Jecy de Abreu Valadares, 

data de nascimento: 08/03/1978, brasileiro(a), natural de Miracema 

Tocantins-TO, solteiro(a), pintor e chapeador de veículos. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso procedimento administrativo que no 

dia 07 de março de 2016, por volta das 23:40 horas, na Av. Brasil, s/n, 

centro, no Município de Gaúcha do Norte-MT, o denunciado JAILTON 

PEREIRA VALADARES conduziu veículo automotor com capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e sem possuir 

permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Segundo se evola dos 

autos, os agentes policiais estavam em ronda quando avistaram o 

denunciado pilotando uma motocicleta em visível estado de embriagues, 

sendo que o mesmo, ao tentar fazer contorno subiu na calçada e caiu. 

Ainda constaram que o mesmo não possuía habilitação ou permissão para 

dirigir.

Despacho: Código n. 68367.Vistos.O Ministério Público Estadual, no uso de 

suas atribuições institucionais ofereceu denúncia contra Jailton Pereira 

Valadares, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 306 c/c 

298, inciso III, do CTB.O representante do Ministério Público pugnou pela 

quebra da fiança, forte nos artigos 327, 328 e 312 do Código de Processo 

Penal, bem assim pela decretação da prisão preventiva do acusado, nos 

termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Por fim, seja procedida 

a citação via ficta, com fulcro no artigo 361 e 363, §1°, ambos do Código 

de Processo Penal (fls. 64/65).É o relatório. Decido. No que tange ao 

pedido de decretação da prisão preventiva, entendo que não merece 

acolhimento, senão vejamos. Inicialmente, cabe destacar que a prisão 

preventiva, atualmente, é restrita às seguintes hipóteses: a) crimes 

apenados com reclusão, cuja pena privativa de liberdade, abstratamente 

considerada, seja superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do 

Código de Processo Penal); b) se o réu ser reincidente em crime doloso 

(inciso II); c) se o delito envolver violência doméstica e familiar contra a 

mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, 

para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (inciso III), 

ou, ainda, d) quando houver dúvida quanto à identidade do acusado 

(artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal).Compulsando 

detidamente o presente caso, observo que não estão presentes qualquer 

das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva previstas no artigo 313 

do Código de Processo Penal, acima delineadas, uma vez que o fato do 

acusado não ter sido encontrado para ser citado pessoalmente (fl. 57 e 

63v), por si só, não permite concluir que seu intuito era de se evadir do 

distrito da culpa na expectativa de frustrar a aplicação da lei penal.O 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, a propósito, é no sentido de 

que a mera suspensão do processo, com base no artigo 366 do Código de 

Processo Penal, não é fato capaz de, isoladamente, possibilitar a 

decretação da prisão preventiva, veja-se:“PROCESSO PENAL. CRIMES DE 

MOEDA FALSA, NA FORMA DO § 1º DO ART. 289 DO CÓDIGO PENAL. 

PACIENTE NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. 

INSTAURAÇÃO DO PROCESSO-CRIME APÓS CINCO ANOS DOS FATOS 

DELITUOSOS. CITAÇÃO POR EDITAL. ACUSADA QUE NÃO COMPARECEU 

AO RESPECTIVO INTERROGATÓRIO E DEIXOU DE NOMEAR DEFENSOR 

PARA A CAUSA. ART. 366 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. 

ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA. 1. 

O art. 366 do Código de Processo Penal estabelece que, "se o acusado, 

citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão 

suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz 

determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, 

se for o caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 

312". 2. Na concreta situação dos autos, a paciente não foi localizada no 

endereço constante dos autos. Citada por edital, não compareceu a Juízo, 

nem constituiu advogado para o patrocínio da causa. Pelo que o 

magistrado processante decretou a prisão preventiva, ante o risco para a 

própria aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. O 

que, segundo reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é 

o suficiente para atingir a finalidade do art. 312 do Código de Processo 

Penal. Precedentes: HC 79.392, da relatoria do ministro Sepúlveda 

Pertence; HC 86.140, da relatoria do ministro Cezar Peluso; e HC 86.599, 

da relatoria do ministro Marco Aurélio. É dizer: a prisão então decretada 

não atende ao dever jurisdicional de fundamentação real das decisões. 

Decisão que se embasou apenas na dupla cidadania da acionante como 

também na sua ausência ao respectivo interrogatório. Necessidade de 

uma concreta demonstração da imperiosidade da segregação processual, 

a partir de dados empíricos convincentes. Quadro que não se extrai dos 

autos. 3. Em matéria de prisão preventiva, a garantia da fundamentação 

das decisões judiciais implica a assunção do dever da demonstração de 

que o aprisionamento satisfaz pelo menos a um dos requisitos do art. 312 

do Código de Processo Penal. Sem o que se dá a inversão da lógica 

elementar da Constituição, segundo a qual a presunção de 

não-culpabilidade prevalece até o momento do trânsito em julgado da 

sentença penal condenatória. 4. Ordem concedida”. (Habeas Corpus 

n.106209/SC, rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 1/3/2011).Há que se 

ressaltar que ainda não findaram os meios para localização do acusado, 

pois não foi procedida tentativa de citação via edital, o que fragiliza a 

necessidade de decretação da prisão preventiva.Ante o exposto, tenho 

que no presente caso não se encontram presentes os requisitos da prisão 

preventiva, desta forma deixo de decretar a prisão preventiva do acusado 

Derli Hibner, qualificado no presente feito.Outrossim, conforme consta à fl. 

25, foi arbitrada fiança no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), 

ficando o acusado ciente de suas obrigações, previstas nos artigos 327 e 

328 do Código de Processo Penal, no entanto, os autos dão conta de que 

o acusado não foi encontrado no endereço para que o mesmo fosse 

citado para responder a demanda.Sendo assim, decreto a quebra da 

fiança pelo réu, nos termos do artigo 343 do CPP, tendo em vista que 

descumpriu os seus deveres, especialmente o de manter o seu endereço 

atualizado, importando na perda da metade do valor recolhido, devendo o 

valor ser reservado para o pagamento das custas processuais e 

encargos em caso de condenação (artigo 345 do Código de Processo 

Penal).Cite-se o acusado via edital.Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 04 de abril de 2018.Jorge Hassib 

IbrahimJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lauriane Izabele Alves 

de Oliveira, digitei.

Paranatinga, 11 de maio de 2018

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 779 de 962



 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52243 Nr: 1441-47.2013.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucinei Marques Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUCINEI MARQUES COSTA, Filiação: 

Benedita Carmem da Costa e Manoel Marques da Costa, data de 

nascimento: 27/05/1981, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), 

serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso inquérito policial que no dia 27 de 

marco de 2013, por volta das 03:00 horas, na Rua 13 de Maio, Centro, 

situada nesta cidade de Paranatinga-MT, o denunciado JUCINEI MARQUES 

DA COSTA ofendeu a integridade corporal da vítima Carmosina Arruda de 

Almeida, sua convivente. Consta que, no dia dos fatos, a vítima e o 

denúnciado estavam no "Bar do Justino", quando Jucinei agrediu-a, 

causando-lhe lesões corporais. Assim diante das agressões, a vítima foi 

até o Posto Central receber atendimento médico. ao receber alta, a vítima 

foi para sua residência, quando o denunciado chegou e voltou a agredi-la 

fisicamente, com socos e ponta-pés, tendo aquela procurado novamente 

por atendimento médico.

Despacho: Código n. 52243.Vistos.I – O Ministério Público Estadual, no uso 

de suas atribuições institucionais ofereceu denúncia contra Jucinei 

Marques Costa, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 

129, §9º, do Código Penal.A denúncia foi recebida em 11/09/2014 (fls. 

45/46).O representante do Ministério Público pela decretação da prisão 

preventiva do acusado, nos termos do artigo 312 do Código de Processo 

Penal. Por fim, seja procedida a citação via ficta, com fulcro no artigo 361 

e 363, §1°, ambos do Código de Processo Penal (fls. 61/62).É o relatório. 

Decido. No que tange ao pedido de decretação da prisão preventiva, 

entendo que não merece acolhimento, senão vejamos. Inicialmente, cabe 

destacar que a prisão preventiva, atualmente, é restrita às seguintes 

hipóteses: a) crimes apenados com reclusão, cuja pena privativa de 

liberdade, abstratamente considerada, seja superior a 4 (quatro) anos 

(artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal); b) se o réu ser 

reincidente em crime doloso (inciso II); c) se o delito envolver violência 

doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo 

ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas 

protetivas de urgência (inciso III), ou, ainda, d) quando houver dúvida 

quanto à identidade do acusado (artigo 312, parágrafo único, do Código de 

Processo Penal).In casu, muito embora presente os indícios de autoria e 

materialidade, observo que o fato do acusado não ter sido encontrado 

para ser citado pessoalmente, por si só, não permite concluir que seu 

intuito era de se evadir do distrito da culpa na expectativa de frustrar a 

aplicação da lei penal.Jurisprudência:“(...) Assim, não se constata, em 

princípio, tenha o réu, deliberadamente se afastado do distrito da culpa 

para se furtar ao processo; por isso, não se verifica, apenas e 

tão-somente por este motivo, a necessidade da medida extrema (...)”. (STJ 

- HABEAS CORPUS HC 124932 CE 2008/0285150-2 (STJ), publicado em 

08/09/2009).Há que se ressaltar que ainda não findaram os meios para 

localização do acusado, pois não foi procedida tentativa de citação via 

edital, o que fragiliza a necessidade de decretação da prisão 

preventiva.De outro norte, analisando observo que o crime possui pena 

máxima abaixo de 04 (quatro) anos, o que esbarra na vedação legal 

prevista no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal.Ante o 

exposto, tenho que no presente caso não se encontram presentes os 

requisitos da prisão preventiva, desta forma deixo de decretar a prisão 

preventiva do réu Jucinei Marques Costa, qualificado no presente feito.II – 

Cite-se o acusado via edital.III – Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 04 de abril de 2018.Jorge Hassib 

IbrahimJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lauriane Izabele Alves 

de Oliveira, digitei.

Paranatinga, 11 de maio de 2018

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58540 Nr: 3412-33.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Parreira de Moraes Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS PARREIRA DE MORAES 

VILELA, Cpf: 04967829163, Rg: 2476790-5, Filiação: Roseni Parreira de 

Moraes, data de nascimento: 30/11/1994, natural de Paranatinga-MT, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos autos do presente caderno investigativo 

que, no dia 25 de maio de 2015, às 21h:30min, na Rua Travessa Campos, 

Centro, neste Município e Comarca de Paranatinga-MT, o denunciado 

MARCOS PARREIRA DE MORAES VILELA, na direção de veículo 

automotor, não possuindo permissão para dirigir ou carteira de habilitação, 

deu causa à morte de Mario José dos Santos, agindo culposamente. 

Segundo consta, o denunciado pegou emprestada a motocicleta de Alcinei 

Galdino Melo, sendo que não possuía permissão para dirigir ou carteira de 

habilitação, e foi para Fazenda, Ao retornar da Fazenda, quando ia 

devolver a motocicleta ao proprietário, durante o trajeto, atropelou o 

pedestre Mario José dos Santos, que em razão ao acidente veio a óbito.

Despacho: Ante o exposto, tenho que no presente caso não se encontram 

presentes os requisitos da prisão preventiva, desta forma deixo de 

decretar a prisão preventiva, nos termos de fundamentação supra.II – 

Cite-se o acusado via edital.III – Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 04 de abril de 2018.Jorge Hassib 

IbrahimJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lauriane Izabele Alves 

de Oliveira, digitei.

Paranatinga, 11 de maio de 2018

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27679 Nr: 671-59.2010.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rinaldo Leocadio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RINALDO LEOCADIO DOS SANTOS, Rg: 

3.932.526-8, Filiação: Acácia Rosa de Jesus e José Leocádio dos Santos, 

data de nascimento: 15/04/1947, brasileiro(a), natural de Ilheus-BA, 

casado(a), vaqueiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
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Resumo da Inicial: Consta do incluso procedimento investigatório que no 

dia 24 de dezembro de 2009, por volta das 15:22 horas, próximo ao 

Assentamento "Entre Rios", Rodovia MT 130, Km 214+37 à direita, Zona 

Rural, nesse Município de Paranatinga-MT, RINALDO LEOCADIO DOS 

SANTOS, agindo com consciência e vontade, por motivo fútil e mediante 

recurso que dificultou a defesa das vítimas, efetuou um disparo de arma 

de fogo em desfavor de Elivelton Pereira da Costa e João Pereira, 

produzindo-lhes lesões, por sua natureza e sede, foram eficientes das 

mortes. Apurou-se que, no dia 24 de dezembro de 2009, por volta das 

14:00 horas, as vítimas se deslocaram até a residência do denunciado, 

montaram na motocicleta do mesmo, e saíram sem autorização. Em 

seguida, o denunciado, imbuído de ódio em razão da situação, pegou a 

arma de fogo e foi até a porteira da fazenda de Marcos Moscon e ficou 

esperando as vítimas passarem. Logo após, ao avistar Elivelton Pereira da 

Costa e João Pereira, o denunciado efetuou um disparo em direção das 

mesmas, causando-lhes ferimentos, os quais foram eficiente de suas 

mortes. Na sequência, o denunciado se deslocou até a fazenda Flor da 

Mata e relatou a Antônio Rodrigues dos Santos que matou as vítimas, pois 

estas tinham pego sua motocicleta.

Despacho: Código n. 27679.Vistos.I – O Ministério Público Estadual, no uso 

de suas atribuições institucionais ofereceu denúncia contra Rinaldo 

Leocadio dos Santos, qualificado nos autos, dando-o como incurso no 

artigo 121, §2º, incisos II e IV c/c artigo 70 todos do Código Penal.A 

denúncia foi recebida em 09/08/2013 (fls.105/107).O representante do 

Ministério Público pugnou pela quebra da fiança, forte nos artigos 327, 328 

e 312 do Código de Processo Penal, bem assim pela decretação da prisão 

preventiva do acusado, nos termos do artigo 312 do Código de Processo 

Penal. Por fim, seja procedida a citação via ficta, com fulcro no artigo 361 

e 363, §1°, ambos do Código de Processo Penal (fls. 161/162).É o 

relatório. Decido. No que tange ao pedido de decretação da prisão 

preventiva, entendo que não merece acolhimento, senão vejamos. 

Inicialmente, cabe destacar que a prisão preventiva, atualmente, é restrita 

às seguintes hipóteses: a) crimes apenados com reclusão, cuja pena 

privativa de liberdade, abstratamente considerada, seja superior a 4 

(quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal); b) se o 

réu ser reincidente em crime doloso (inciso II); c) se o delito envolver 

violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, 

enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das 

medidas protetivas de urgência (inciso III), ou, ainda, d) quando houver 

dúvida quanto à identidade do acusado (artigo 312, parágrafo único, do 

Código de Processo Penal).In casu, muito embora presente os indícios de 

autoria e materialidade, bem assim presentes hipóteses autorizadoras da 

prisão preventiva previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, 

observo que o fato do acusado não ter sido encontrado para ser 

intimação pessoal, por si só, não permite concluir que seu intuito era de se 

evadir do distrito da culpa na expectativa de frustrar a aplicação da lei 

penal.Jurisprudência:“(...) Assim, não se constata, em princípio, tenha o 

réu, deliberadamente se afastado do distrito da culpa para se furtar ao 

processo; por isso, não se verifica, apenas e tão-somente por este 

motivo, a necessidade da medida extrema (...)”. (STJ - HABEAS CORPUS 

HC 124932 CE 2008/0285150-2 (STJ), publicado em 08/09/2009).Há que 

se ressaltar que ainda não findaram os meios para localização do 

acusado, pois não foi procedida tentativa de citação via edital, o que 

fragiliza a necessidade de decretação da prisão preventiva.Ante o 

exposto, tenho que no presente caso não se encontram presentes os 

requisitos da prisão preventiva, desta forma deixo de decretar a prisão 

preventiva do réu Rinaldo Leocadio dos Santos, qualificado nos autos.II – 

Cite-se o acusado via edital.III – Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 04 de abril de 2018.Jorge Hassib 

IbrahimJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lauriane Izabele Alves 

de Oliveira, digitei.

Paranatinga, 11 de maio de 2018

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 4870 Nr: 189-63.2000.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Castro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a parte autora requereu a desistência da ação, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA e JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito.

Remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.

P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84598 Nr: 4492-27.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16944-B

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca impulsiono estes autos para 

intimar o advogado da parte requerida para apresentar alegações finais no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51088 Nr: 268-85.2013.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Batista Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Código n. 51088.

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Paulo Sérgio Batista 

Pereira como incurso nas sanções artigo 21 da Lei de Contravenções 

Penais e artigo 147 do Código Penal (fls. 05/06).

É o relatório. Decido.

O crime previsto no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais tem como 

pena in abstracto a dosagem máxima de 03 meses de detenção. Já o 

crime previsto no artigo 147 do Código Penal tem como pena in abstracto a 

dosagem máxima de 06 meses de detenção.

Analisado sob a égide do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, 

claramente se observa que o prazo prescricional é de 03 (três) anos em 

ambos os casos, estando, portanto, adimplido, pois o recebimento da 

denúncia ocorreu em 08/04/2013, sendo o marco interruptivo da 

recontagem da prescrição.

A seu turno, prescrição é matéria de ordem pública e como tal deve ser 

declarada de ofício pelo magistrado, independentemente do juízo ou grau 

de jurisdição, consoante firme entendimento jurisprudencial.

Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade de Paulo Sérgio Batista Ribeiro, 

qualificado nos autos, ante a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva estatal, o que faço com fulcro no artigo 107, inciso IV c/c artigo 

109, inciso VI, ambos do Código Penal.

Proceda-se as comunicações necessárias, após arquive-se o presente 

feito, com as baixas e anotações no estilo.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 27 de abril de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74233 Nr: 3261-96.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA, Rg: 

23948981, Filiação: Ereziuma Maria Arruda Pereira e Benedito Leite da 

Silva, data de nascimento: 02/08/1995, brasileiro(a), natural de Varzea 

Grande-MT, solteiro(a), gesseiro, Telefone 66 9672 2235. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso inquérito policial, que no dia 23 de 

junho de 2016, às 23:40 horas, na Rua Brilhante, no Bairro Novo 

Horizonte, neste Município de Paranatinga-MT, os denunciados 

WASHINGTON RUFINO DA SILVA, PEDRO HENRIQUE SILVA TELES e 

JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA, corromperam menor de 18 (dezoito) 

anos, o adolescente L. T. M., para praticarem com ele infração penal, 

ocasião que portaram arma de fogo de uso permitido, revólver calibre 32, 

e munição sem autorização e em desacordo com determinação legal. 

Segundo logrou-se apurar, os agentes policiais acionados pois no local 

havia cinco pessoas de posse de uma arma, sendo que apresentavam 

estar planejando um furto na localidade.

Despacho: Código n. 74233.Vistos.I – O Ministério Público Estadual, no uso 

de suas atribuições institucionais ofereceu denúncia contra João Paulo 

Pereira da Silva, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 14 

da Lei 10.826/2003 e artigo 244-B da Lei 8.069/90.A denúncia foi recebida 

em 12/06/2016 (fls. 34/34v).O representante do Ministério Público pugnou 

pela quebra da fiança, forte nos artigos 327, 328 e 312 do Código de 

Processo Penal, bem assim pela decretação da prisão preventiva do 

acusado, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Por fim, 

seja procedida a citação via ficta, com fulcro no artigo 361 e 363, §1°, 

ambos do Código de Processo Penal (fls. 128).É o relatório. Decido. No 

que tange ao pedido de decretação da prisão preventiva, entendo que não 

merece acolhimento, senão vejamos. Inicialmente, cabe destacar que a 

prisão preventiva, atualmente, é restrita às seguintes hipóteses: a) crimes 

apenados com reclusão, cuja pena privativa de liberdade, abstratamente 

considerada, seja superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do 

Código de Processo Penal); b) se o réu ser reincidente em crime doloso 

(inciso II); c) se o delito envolver violência doméstica e familiar contra a 

mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, 

para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (inciso III), 

ou, ainda, d) quando houver dúvida quanto à identidade do acusado 

(artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal).In casu, muito 

embora presente os indícios de autoria e materialidade, bem assim 

presentes hipóteses autorizadoras da prisão preventiva previstas no 

artigo 313 do Código de Processo Penal, observo que o fato do acusado 

não ter sido encontrado para sua citação pessoal fl. 127verso, por si só, 

não permite concluir que seu intuito era de se evadir do distrito da culpa na 

expectativa de frustrar a aplicação da lei penal.Jurisprudência:“(...) Assim, 

não se constata, em princípio, tenha o réu, deliberadamente se afastado 

do distrito da culpa para se furtar ao processo; por isso, não se verifica, 

apenas e tão-somente por este motivo, a necessidade da medida extrema 

(...)”. (STJ - HABEAS CORPUS HC 124932 CE 2008/0285150-2 (STJ), 

publicado em 08/09/2009).Há que se ressaltar que ainda não findaram os 

meios para localização do acusado, pois não foi procedida tentativa de 

citação via edital, o que fragiliza a necessidade de decretação da prisão 

preventiva.Ante o exposto, tenho que no presente caso não se encontram 

presentes os requisitos da prisão preventiva, desta forma deixo de 

decretar a prisão preventiva do réu João Paulo Pereira da Silva, 

qualificado nos autos.II – Cite-se o acusado via edital.III – Dê-se ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 04 de abril de 2018.Jorge 

Hassib IbrahimJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lauriane Izabele Alves 

de Oliveira, digitei.

Paranatinga, 24 de abril de 2018

Zélia Alves Bispo da SilvaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 77055 Nr: 803-72.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Francisco Alessio, Isaías de Assunção 

Rodrigues, Rafael Luiz Favoreto Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Minuzi - 

OAB:14631/MT

 Vistos.

O Ministério Público em sua cota requereu o arquivamento do presente 

feito, por estar evidenciado a falta de interesse de agir e comprovada a 

prescrição, requer o arquivamento da presente ação penal, na forma do 

artigo 107, inciso IV, do Código Penal (fls. 918/919).

É o relatório. Decido.

O crime pelo qual o acusado encontra-se investigado, tem como pena in 

abstracto a dosagem máxima de 05 anos de reclusão.

A denúncia foi recebida no dia 03.10.2013 (fls. 365).

 De outro norte, bem se observa não existem causas gerais nem especiais 

de aumento de pena que possam elevar a pena em abstrato em 

quantidade muito superior à pena mínima 01 anos.

 Diante disso, a prescrição ocorreria em 04 (quatro) anos, nos termos do 

artigo 109 do Código Penal.

Assim, como já se passaram mais de quatro anos depois do recebimento 

da denúncia, fato é que eventual pena a ser aplicada já estaria prescrita. 

Nesse sentido, ensina Fernando Capez:

 “O reconhecimento da prescrição impede o exame do mérito, uma vez que 

seus efeitos são tão amplos quanto os de uma sentença absolutória. 

Trata-se de uma preliminar (de mérito), cujo acolhimento inviabiliza a 

existência da relação jurídica processual e, por conseguinte, o 

subseqüente julgamento do meritum causae .”

 Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade de Nilson Francisco Alessio, 

Isaías de Assunção Rodrigues e Rafael Luiz Favoreto, qualificado nos 

autos, o que faço com fulcro assente nos artigos 107, inciso IV, 

combinado com artigo 109, ambos do Código Penal.

Transitando em julgado a presente decisão, procedam-se as baixas e 

anotações de estilo, comunicando-se ao distribuidor do fórum da Comarca.

P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78202 Nr: 1383-05.2017.811.0044

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EMdNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BRUNO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Vistos, etc.

Diante do pedido de fls. 21/22, nomeio como Advogado Dativo o Dr. 

Josimar Loula Filho, para que atue em favor da requerida Carina Vaz da 

Silva Carvalho.

 Os honorários serão arbitrados ao final.

Intime-se o causídico desta nomeação.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28092 Nr: 1086-42.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudelmar da Rocha Oliveira, Rudelmar da 

Rocha Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Indefiro o pedido de fls. 49, uma vez que compete a própria parte indicar 

os bens possíveis de penhora.

Intime-se a autora para requerer o que entender de direito em 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71119 Nr: 2055-47.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Alves dos Santos, Luzia de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 33/33 verso, uma vez que compete a própria parte 

indicar os bens possíveis de penhora.

Intime-se a autora para requerer o que entender de direito em 05 (cinco) 

dias

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51164 Nr: 352-86.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Harold Wegner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 31, uma vez que compete a própria parte indicar 

os bens possíveis de penhora.

Intime-se a exequente para requerer o que entender de direito em 05 

(Cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 16823 Nr: 905-80.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho, Jairo Dias Pereira, 

Jaivo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Alexandre Martins 

Bertin - OAB:5925, Luciana Rosa Gomes - OAB:7848-B

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 195/196, tendo em vista que a executada nomeou 

bem a fim de garantir a execução, devendo a autora diligenciar, a fim de 

obter a real localização para que seja cumprida a penhora e avaliação.

Intime-se a autora para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62987 Nr: 1864-36.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Eugenio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 35, uma vez que o sistema BACENJUD busca a 

constituição de valores e não endereços das partes.

Intime-se a autora para requerer o que entender de direito em 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53408 Nr: 2609-84.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilda Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT, 

Danilo Schembek Souza - OAB:19907-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 42, uma vez que compete a própria parte indicar 

os bens possíveis de penhora.

Intime-se a autora para requerer o que entender de direito em 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 21483 Nr: 266-91.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benevidio Solidade Silva-ME, Benevídio 

Solidade Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro os pedidos de fls. 99/99 verso, uma vez que compete a própria 

parte indicar os bens possíveis de penhora.

Intime-se a autora para requerer o que entender de direito em 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75461 Nr: 130-79.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Capelari - ME, Andre Capelari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT, Vilson Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Processo nº: 130-79.2017.811.0044 (Código 75461)

Vistos.

Tendo e vista a convocação de todos os servidores lotadas na 1ª e 2ª 

Varas, nos dias 06 e 07 de junho de 2018 e dos assessores de 

magistrados no dia 08 de junho de 2018, na Escola dos Servidores do 

TJMT, onde receberão treinamento para manuseio das ferramentas 

disponíveis no PJE, conforme Portaria n.º 035/2018-CA, redesigno a 

audiência para o dia 07/08/2018, às 18:00h.

Intime-se.

Ciência ao ilustre representante do Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Paranatinga/MT, 25 de maio de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68945 Nr: 1249-12.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ferdinando Di Loreto
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tauá Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Carvalho - 

OAB:1792-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 Processo nº: 1249-12.2016.811.0044 (Código 68945)

Vistos.

Tendo e vista a convocação de todos os servidores lotadas na 1ª e 2ª 

Varas, nos dias 06 e 07 de junho de 2018 e dos assessores de 

magistrados no dia 08 de junho de 2018, na Escola dos Servidores do 

TJMT, onde receberão treinamento para manuseio das ferramentas 

disponíveis no PJE, conforme Portaria n.º 035/2018-CA, redesigno a 

audiência para o dia 14/08/2018, às 16:30h.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Paranatinga/MT, 25 de maio de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85815 Nr: 396-32.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázara Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85816 Nr: 397-17.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ines Alves Ribeiro de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86760 Nr: 814-67.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinez de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87599 Nr: 1280-61.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juracy Breda Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, Janaiza Aparecida Marques Freitas - 

OAB:24086-O/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87883 Nr: 1405-29.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Rodrigues Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80790 Nr: 2646-72.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmem Lucia Alves de Lima Ciotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de: intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57222 Nr: 2580-97.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eberson Carlos Melo Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54824 Nr: 882-56.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silma Piedade Nascimento dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54034 Nr: 163-74.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlina Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 69805 Nr: 1567-92.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do Réu para no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51155 Nr: 343-27.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi, Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilei Terezinha Carlini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, sobre o teor da Certidão de fl. 108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 14233 Nr: 676-57.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Carlos Correa, Melania Kipper

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anedine Brandini da Silva, Joaquim José da 

Silva, Mateus Mata, Tereza Brandini Mata, Catarina Brandini Garcia, 

Santina Brandini, Farid Jorge Resegue, Marina Farah Resegue, Miguel Sola 

Garcia, Vera Lucia Brandini, Claucidio Guzzo, Angelina Aparecida 

Brandini, Adelaide Brandini, Pedro Brandini, Oscar Câmara Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar cópia integral dos autos no CRI - fls. 204/204-v e 

os docs. Solicitados às fls. 206 e 209 a este juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 77629 Nr: 1105-04.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Pinto do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca da proposta de acordo apresentada pelo 

requerido.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-88.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA REGIANE BRUGNAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

11/09/2018 Hora: 15:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-58.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-43.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE AMORIM CLAUDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-28.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIERA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Peixoto de Azevedo

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010140-17.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA TORRES MOURAO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010140-17.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 2.688,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROBERTA TORRES MOURAO VIEIRA Parte Ré: REQUERIDO: EXTRALUZ 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP, GENERAL ELECTRIC DO 

BRASIL LTDA Senhor(a): Maurício Ricardo Alves Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da REQUERIDO (A), nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo da sentença 

transcrito, como parte(s) integrante(s) desta carta, para no prazo de 15 

(quinze) dias cumpra o determinado na sentença, ou seja, pagar a 

exequente o valor de R$ 5.688,00 (cinco mil e oitocentos e oitenra reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo 

prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da citação. Despacho/Decisão: 

Dispositivo. Pelo exposto, opino por: a) rejeitar as preliminares arguidas; b) 

julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil; c) condenar as partes promovidas, solidariamente, a pagarem a parte 

promovente a quantia de R$ 2.688,00 (dois mil seiscentos e oitenta e oito 

reais) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; 

d) condenar a parte promovida, solidariamente, pagar à parte promovente 

a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. 

AgInt no AREsp 703055/RS). PEIXOTO DE AZEVEDO, 30 de maio de 2018. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010140-17.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA TORRES MOURAO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010140-17.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 2.688,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROBERTA TORRES MOURAO VIEIRA Parte Ré: REQUERIDO: EXTRALUZ 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP, GENERAL ELECTRIC DO 

BRASIL LTDA Senhor(a): Maurício Ricardo Alves Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da REQUERIDO (A), nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo da sentença 

transcrito, como parte(s) integrante(s) desta carta, para no prazo de 15 

(quinze) dias cumpra o determinado na sentença, ou seja, pagar a 

exequente o valor de R$ 5.688,00 (cinco mil e oitocentos e oitenra reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo 

prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da citação. Despacho/Decisão: 

Dispositivo. Pelo exposto, opino por: a) rejeitar as preliminares arguidas; b) 

julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil; c) condenar as partes promovidas, solidariamente, a pagarem a parte 

promovente a quantia de R$ 2.688,00 (dois mil seiscentos e oitenta e oito 

reais) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; 

d) condenar a parte promovida, solidariamente, pagar à parte promovente 

a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. 

AgInt no AREsp 703055/RS). PEIXOTO DE AZEVEDO, 30 de maio de 2018. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-14.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREILSON ROBERTO DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000355-14.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANDREILSON ROBERTO DE AQUINO Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Senhor(a): ELAINE FREIRE ALVES Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOADA DO AUTOR, nos termos do 

processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final 

transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

14/08/2018, às 16:20, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o 

feito será julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no art. 

51, I da Lei 9.0999/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 30 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSE 
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BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-96.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CLEIA SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000356-96.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ALINE CLEIA SANTOS GONCALVES Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Senhor(a): ELAINE FREIRE ALVES Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo 

acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou 

cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, 

para comparecer à audiência designada, para tentativa de conciliação, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 14/08/2018 às 16:40, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. 

Não comparecendo à audiência designada,o feito será julgado extinto sem 

resolução do mérito com fulcro no artigo 51, I da Lei 9.099/95. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 30 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-81.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AILSON ROBERTO DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000357-81.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

AILSON ROBERTO DE AQUINO Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

14/08/2018, às 17:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o 

feito será julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no art. 

51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 30 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-66.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000358-66.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MIRIAN DA SILVA NUNES Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Senhor(a): ELAINE FREIRE ALVES Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de ADVOGADA DA AUTORA, nos termos do 

processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final 

transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

16/08/2018, às 13:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o 

não comparecimento o feito será julgado extinto sem resolução do mérito 

com fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 30 de maio de 

2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-51.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUISA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000359-51.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA LUISA FERREIRA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Senhor(a): ELAINE FREIRE ALVES Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade deADVOGADA DA 

AUTORA, nos termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como 

parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, 

para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no 

dia 16/08/2018, às 13:20, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o 

feito será julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no 

artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 30 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-36.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DIAS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000360-36.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

WANDERSON DIAS ROSA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Senhor(a): ELAINE FREIRE ALVES Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de ADVOGADA DO REQUERIDO, nos termos do 

processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final 

transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

16/08/2018, às 13:40, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o 

feito será julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no 

artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 30 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000361-21.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DIAS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000361-21.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

WANDERSON DIAS ROSA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Senhor(a): ELAINE FREIRE ALVES Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de ADVOGADA DO AUTOR , nos termos do 

processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final 

transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

16/08/2018, às 14:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o 

feito será julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no 

artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 30 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000362-06.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DIAS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000362-06.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

WANDERSON DIAS ROSA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Senhor(a):ELAINE FREIRE ALVES Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADA DO AUTOR, nos termos 

do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final 

transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

16/08/2018, às 14:20, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o 

feito será julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no 

artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 30 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000362-06.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DIAS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000362-06.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

WANDERSON DIAS ROSA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Procedo a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará 

no dia 16/08/2018, às 14:20, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado. na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou 

oral. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 30 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000364-73.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

WARLESON LIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA BIANCONI OAB - MT17794/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR BERNARDO MATOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000364-73.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 11.818,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

WARLESON LIMA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: LEONIR BERNARDO 

MATOS Senhor(a): CARLA CRISTINA BIANCONI Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DO AUTOR, nos termos do 

processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final 

transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 
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tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

16/08/2018, às 14:40, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

O FEITO SERÁ JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM 

FUNDAMENTO NO ARTIGO 51, I DA LEI 9.099/95. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 30 de maio de 

2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-12.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GONCALVES GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010011-12.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 989,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

PEDRO GONCALVES GUIMARAES Parte Ré: REQUERIDO: EXTRALUZ 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Senhor(a): Maurício Ricardo 

Alves Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogado do requerido, para no prazo de 15 (quinze) dias cumprir 

integralmente a sentença, sob pena de execução direta. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 30 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000152-52.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FRANCISCO UNSER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WESLEY KUNZ PIRES OAB - MT24608/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000152-52.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 18.701,36; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LEANDRO FRANCISCO UNSER 

Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Senhor(a):RAFAEL WESLEY KUNZ PIRES Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

14-06-2018, às 17:10, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o 

feito será julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no 

artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 30 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-36.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DIAS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000360-36.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

WANDERSON DIAS ROSA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Senhor(a): REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo-identificada, tem por finalidade a Citação de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da(o) , cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte 

integrante desta carta, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

para o dia 16/08/2018 , às 13:40 horas, na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela 

oferecer defesa escrita ou oral. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, PEIXOTO DE AZEVEDO, 30 de 

maio de 2018. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000361-21.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DIAS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000361-21.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

WANDERSON DIAS ROSA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: WANDERSON DIAS ROSA 

Endereço: Rua da Paz, S/N, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO 

S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo-identificada, tem por 

finalidade a Citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da(o) , 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante desta carta, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 16/08/2018 , às 

14:00 horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou 

oral. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, PEIXOTO DE AZEVEDO, 30 de maio de 2018. JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312
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Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 48/2018-DFO Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de 

Direito e Diretor do Foro desta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda - 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, com base no 

artigo 54 da Lei Complementar n.º 04/90, de 15.10.90.     RESOLVE:I – 

LOTAR o servidor Gean Carlos Balduino Junior, Analista Judiciário, 

matricula n º 23074, para exercer suas funções junto a 2ª Secretaria , 

desta Comarca. II – Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.     III – 

P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.     Pontes e 

Lacerda, 30 de Maio de 2018.     Claudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito e Diretor do Fórum        table

 PORTARIA N. 48/2018-DF

O Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

desta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda - Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais, com base no artigo 54 da Lei 

Complementar n.º 04/90, de 15.10.90.

 RESOLVE:

I – LOTAR o servidor Gean Carlos Balduino Junior, Analista Judiciário, 

matricula n º 23074, para exercer suas funções junto a 2ª Secretaria , 

desta Comarca.

 II – Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

 III – P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Pontes e Lacerda, 30 de Maio de 2018.

 Claudio Deodato Rodrigues Pereira

 Juiz de Direito e Diretor do Fórum

PORTARIA N. 45/2018-DF

 O Excelentíssimo Senhor Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando a nomeação do servidor pelo Ato 398/2018-PRES, para o 

cargo de Analista Judiciário.

 RESOLVE:

 EXONERAR a pedido o servidor Gean Carlos Balduino Junior, matricula nº 

23.074, o qual foi nomeado para exercer o cargo em comissão de 

Assessor de Gabinete I da 2ª Vara, nesta Comarca de Pontes e Lacerda – 

MT, a partir de 30.05.2018.

P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos - Divisão de Controle e Informação do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Pontes e Lacerda/MT, 29 de Maio de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito/Diretor do Foro

PORTARIA N. 49/2018-DF

O Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito e Diretor do Foro 

desta Cidade e Comarca de Pontes e Lacerda - Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc...

 RESOLVE:

 I – DESIGNAR a servidora Marcela Oliveira Moraes, Analista Judiciário, 

matrícula nº 36825, para exercer o cargo de GESTORA GERAL DE 2ª 

ENTRÂNCIA – FC desta Comarca de Pontes e Lacerda.

 II – Esta portaria entrar em vigor a partir da data de Publicação.

 P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos - Divisão de Controle e Informação do Tribunal de Justiça.

 Pontes e Lacerda-MT, 30 de Maio de 2018.

Claudio Deodato Rodrigues Pereira

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 50/2018-DF

O Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais e na forma da Lei, etc.

 RESOLVE:

I – REVOGAR em parte a Portaria nº 15/2015-DF, de 28/02/2015, onde 

consta a de signação da servidora Ligia Magna Silva e Machado, Analista 

Judiciária, matricula 9895, Gestora Geral de 2ª Entrância, desta Comarca 

de Pontes e Lacerda-MT.

III - Esta Portaria entra em vigor a partir da Publicação no DJE.

IV – P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos – Divisão de Controle e Informação do Tribunal de Justiça.

 Pontes e Lacerda, 30 de Maio de 2018.

 Claudio Deodato rodrigues Pereira

 Juiz de Direito e Diretor do Fórum

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000809-24.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JUVELINO GALDINO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000809-24.2018.8.11.0013. AUTOR: 

JUVELINO GALDINO GONCALVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Defiro AJG. Cite-se. , 29 de maio de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000811-91.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ITELMAR CARLOS TOME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000811-91.2018.8.11.0013. AUTOR: 

ITELMAR CARLOS TOME RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Defiro AJG. Cite-se. , 29 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000425-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BIVINELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DOMINGUES DE BRITO OAB - PR25825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES (REQUERIDO)

FERTILIZANTES MITSUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

Espólio de Sônia Magalhães de Giácomo (REQUERIDO)

AKSEL PETER HANSEN JUNIOR (REQUERIDO)

REMEGILDO PIGARI (REQUERIDO)

HELIO JOSE GARCIA MENDES (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

JOSE PIGARI (REQUERIDO)

JOSE ALEXANDRE DE MORAIS NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MENDES OAB - SP305124 

(ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

JOSE BERILO DOS SANTOS OAB - MT3184/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000425-61.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA BIVINELLO REQUERIDO: HELIO JOSE 

GARCIA MENDES, ESPÓLIO DE SÔNIA MAGALHÃES DE GIÁCOMO, AKSEL 

PETER HANSEN JUNIOR, JOSE ALEXANDRE DE MORAIS NETO, 

FERTILIZANTES MITSUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., BANCO DO 
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BRASIL S.A, ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES, REMEGILDO PIGARI, 

JOSE PIGARI Designo audiência para o dia 21/06/2018 às 13h30. 

Intimem-se por mandado. , 29 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000425-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BIVINELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DOMINGUES DE BRITO OAB - PR25825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES (REQUERIDO)

FERTILIZANTES MITSUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

Espólio de Sônia Magalhães de Giácomo (REQUERIDO)

AKSEL PETER HANSEN JUNIOR (REQUERIDO)

REMEGILDO PIGARI (REQUERIDO)

HELIO JOSE GARCIA MENDES (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

JOSE PIGARI (REQUERIDO)

JOSE ALEXANDRE DE MORAIS NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MENDES OAB - SP305124 

(ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

JOSE BERILO DOS SANTOS OAB - MT3184/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000425-61.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA BIVINELLO REQUERIDO: HELIO JOSE 

GARCIA MENDES, ESPÓLIO DE SÔNIA MAGALHÃES DE GIÁCOMO, AKSEL 

PETER HANSEN JUNIOR, JOSE ALEXANDRE DE MORAIS NETO, 

FERTILIZANTES MITSUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., BANCO DO 

BRASIL S.A, ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES, REMEGILDO PIGARI, 

JOSE PIGARI Designo audiência para o dia 21/06/2018 às 13h30. 

Intimem-se por mandado. , 29 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000823-08.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA BENEDITO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000823-08.2018.8.11.0013. AUTOR: 

APARECIDA BENEDITO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Defiro AJG. CITE-SE. , 30 de maio de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000814-46.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO DE FREITAS CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000814-46.2018.8.11.0013. AUTOR: 

LEONILDO DE FREITAS CARVALHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Defiro AJG. CITE-SE. , 30 de maio de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000828-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEVERIANO COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000828-30.2018.8.11.0013. AUTOR: 

JOSE SEVERIANO COELHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Defiro AJG. CITE-SE. , 30 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000831-82.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO 

GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CUSTODIO FILISBERTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000831-82.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: ANTONIO CUSTODIO FILISBERTO 

Cumpra-se servindo a presente como mandado. Após, devolva-se com 

nossas homenagens de estilo. , 30 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147917 Nr: 7015-08.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. P. COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO TEXTIL CONFECÇÕES LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aida Maria Gonçalves da 

Mota Marques - OAB:41401/GO

 Aguarde-se audiência desiganda para o dia 20/06/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 45972 Nr: 2600-94.2008.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luiz Antunes Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Machado de Oliveira - 

OAB:11048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Franco de Carvalho - 

OAB:4129-B/MT

 Cumpra-se v. acórdão.

Às partes para prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63814 Nr: 4153-74.2011.811.0013

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A - 

ELETRONORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Sobrinho, Maria Eurides Vieira 

Balbino, Rubilan Pereira Lobo, Leonor Aparecida Rossi Lobo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME VILELA DE PAULA - 

OAB:17.477-A, OTÁVIO VIEIRA TOSTES - OAB:118.304, VINICIUS 

FERREIRA FARIAS MONTENEGRO - OAB:1315316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 
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Silva - OAB:5.111-B/MT, Sandra Marisa Balbino da Trindade - 

OAB:3638/MT

 Aos embargadfos para contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 52844 Nr: 4227-02.2009.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFG do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Plinio Greipel, Ivone Pinheiro Greipel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/O, Marcel Louzich Coelho - OAB:8637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Takeo Sato - 

OAB:100048, João Carlos Hidalgo Thomé - OAB:4193/MT

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 10140 Nr: 218-75.2001.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA GUAPORÉ LTDA, Antonio Mágio 

Neto, Hailton Mágio, Francisco Mágio, Carlos Mágio, Dorival Mágio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juel Prudêncio Borges - 

OAB:MT/3838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hailton Magio - 

OAB:15.839/MT, SEILA MARIA ALVARES DA SILVA - OAB:4161

 Certifique o trânsito em julgado da sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85989 Nr: 3616-10.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Maria Tosta Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Estado de 

Mato Grosso - Secretaria de Estado de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ao requerente para dar prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88036 Nr: 5772-68.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Antonio Azambuja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleiton Tubino Silva - OAB:5239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A-MT

 Ao requerente para dar prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59925 Nr: 269-37.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir dos Reis Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Antonio Dantas Silva - 

OAB:255381-A/SP, Kelly das Neves Leite - OAB:266.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Ao exequente para dar prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86102 Nr: 3733-98.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moises Ladislau da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A, Marcio José Rodrigues de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Intime-se o Sr. Perito para que apresente o laudo em 48 hs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 101985 Nr: 2913-11.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO CARLOS DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Suspenda-se pelo prazo de seis meses.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 110757 Nr: 381-30.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Neta Azambuja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada nos 

autos é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte contrária 

para contrarrazoar o recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126375 Nr: 6430-87.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR MICHELI, José Jamil Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603/B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dirceu Fidelis de Souza 

Júnior - OAB:OAB-MT 8564

 Defiro o requerido.

Aguarde-se por 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 116793 Nr: 2490-17.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, entendo que a antecipação de tutela pretendida encontra 

respaldo legal.Posto isso, DEFIRO a antecipação de tutela.Oficie-se à 

Gerência Executiva do INSS para que no prazo de trinta dias implante o 
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Benefício Assistencial – LOAS em favor do autor.Após, intime-se para 

designar data para realização de Estudo Social.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138272 Nr: 2987-94.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMS, JMSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMLDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Otávio Mundim Oliveira - 

OAB:22817/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Maria Lima Pereira - 

OAB:22.212/MT, Mauro Lemes da Silva Junior - OAB:14.374/MT

 Intime-se pessoalmente, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 142796 Nr: 4785-90.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: THAYLA VITORIA SOUZA FRANCISCO, Fernanda 

Cavalcante de Souza, Valdenir Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação nova integração

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT, MAÍRA GASPAR SANTOS - OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Inglez da Silva - 

OAB:69.711-PR, André de A. Siqueira - OAB:39.549/PR, Gabriel S. 

Albertti - OAB:44.655/PR, JÔNATAS CASALLI BETTO - OAB:47789

 Aos embargados para contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 131085 Nr: 8652-28.2016.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O AUTOR PARA QUE COMPAREÇA PERANTE ESTE JUIZO A FIM 

DE ASSINAR/RETIRAR O TERMO DE GUARDA DEFINITIVA DA CRIANÇA 

I.E.M.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160830 Nr: 815-48.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEIDION RODRIGUES ROQUE, operador 

de máquina, Telefone 65999798795. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: ANA ELOIZA AIRES RODRIGUES, menor, nascida aos 

20/07/2016, representada por sua genitora NAYANE AIRES BENTO, 

brasileira, solteira, diarista, RG n° 2535263-6 SSP/MT e CPF n° 

056.537.951-86, residente e domiciliada na Avenida Bahia, n. 2854 - 

Jardim Santa Fé, em Pontes e Lacerda/MT, telefone (65) 99916-0729 e/ou 

(65) 999622-6072 por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, presentada pelo Defensor Público que esta subscreve, 

vem respeitosamente, a presença de vossa excelência, propor AÇÃO DE 

ALIMENTOS em face de CLEIDION RODRIGUES ROQUE, brasileiro, casado, 

operador de máquina, demais dados desconhecidos, podendo ser 

encontrado no Bar da Amizade com endereço na Avenida Central, n. 897 

– Vila Guaporé neste Município de Pontes e Lacerda – MT, CEP: 

78.250-000, telefone (65) 99908-6334 e/ou (65) 99979-8795 (Mãe Dora), 

pelas seguintes razões: 1. Dos fatos O réu é pai do requerente, conforme 

certidão de nascimento anexa e, separado da representante da autora, 

não presta a assistência necessária para o sustento da infante, 

transferindo toda a responsabilidade para a genitora. O requerido é maior 

e capaz, operador de máquina, podendo, assim, contribuir com prestação 

equivalente a 41,92% do salário mínimo, o que perfaz o valor atual de R$ 

400,00, (quatrocentos Reais) e mais 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extraordinárias. 2. Do direito 2.1 Do dever de prestar alimentos 

Na forma do art. 1.630 do Código Civil, os filhos menores estão submetidos 

ao Poder Familiar, a ser exercido pelos pais. Tal poder é um munus que 

impõe ao seu titular, dentre outros deveres, o de dirigir a criação e 

educação do menor (art. 1.634, I, CC). Para o atendimento do dever de 

direção da criação do menor, devem os pais atuarem em todos os 

aspectos relevantes de formação, inclusive no da garantia das condições 

econômicas para desenvolvimento do infante. Justamente por isso que, 

nos casos em que a guarda do filho está sendo exercida de maneira 

unilateral por um dos pais, cabe ao outro contribuir com prestação 

alimentar periódica, não se eximindo da responsabilidade decorrente do 

poder familiar. Assim, garante o Código Civil, em seus arts. 1.694, caput, e 

1.696, o direito de o filho exigir a prestação alimentar do pai que 

voluntariamente não a atende. Inclusive, todos os direitos resguardados à 

criança devem ser tratados dentro de uma ideologia de prioridade absoluta 

e máxima proteção, tanto que o texto constitucional, em seu art. 227, 

dispõe que “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. Seguindo a 

linha da Constituição, o estatuto da criança e do adolescente reitera, em 

seus arts. 4º e 6°, que “na interpretação desta Lei levar-se ão em conta 

os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os 

direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança 

e do adolescente como pessoas em desenvolvimento“, o que revela a 

importância da prestação alimentar com forma de preservar a integridade 

física e psíquica do alimentário. Deste modo, não podem os pais se eximir 

das responsabilidades inerentes ao poder familiar, sob pena de ofender a 

fórmula constitucional da dignidade humana, constante no art.1°, III, da 

CF/88, como fundamento da República Federativa do Brasil e de deixar de 

cumprir com os deveres decorrentes do poder familiar. 2.2 

Estabelecimento do quantum – inversão do ônus da prova. Uma vez 

delimitado o dever alimentar, resta estabelecer o quantum da prestação, 

que será encontrado com base no binômio necessidade do infante e 

possibilidade do genitor. Sendo a autora criança, contando com um ano de 

idade, sua necessidade é presumida, sendo situação de alimentos 

obrigatórios estabelecidos em razão do poder familiar. Em linguagem clara, 

a obrigação alimentícia ou obrigação de sustento (de manutenção) 

consiste na fixação de alimentos com base no poder familiar imposto, de 

maneira irrestrita, aos pais (biológicos ou afetivos). Naturalmente, como se 

funda no poder familiar, é ilimitada. (Cristiano Chaves de Farias e Nelson 

Rosenvald, Curso de Direito Civil, v. 6, p. 784. Juspodivm: 2012) Já a 

possibilidade do réu é patente. Trata-se de pessoa maior e capaz que 

trabalha como operador de máquina. Ademais, importante observar que 

quanto à prova das condições do requerido, apesar de se tratar de fato 

constitutivo do direito da autora, deve ser adotada a teoria dinâmica de 

distribuição do ônus da prova, impondo ao próprio réu demonstrar nos 

autos suas condições. O CPC, em seu art. 373, §1º, aduz: Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Pelo texto normativo é possível 

perceber que o juízo tem autorização para alterar o responsável pela 

produção da prova quando ficar demonstrado que a parte contrária teria 

maior facilidade de demonstrar os fatos. Comentando tal dispositivo, a 

doutrina: Também é possível a redistribuição judicial do ônus da prova 
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quando, à luz do caso concreto, revelar-se que a obtenção da prova do 

fato contrário pode ser mais facilmente obtida por uma parte em relação a 

outra. Neste caso, a redistribuição do ônus da prova feita pelo juiz visa à 

concretização da ideia de que o ônus deve recair sobre aquele que, no 

caso concreto, possa mais facilmente dele se desincumbir. (Fredie Didier 

Jr. et al. Curso de Direito Processual Civil, v. 2, p. 128. Juspodivm: 2015). 

Nota-se que a situação é de aplicação do princípio da cooperação no 

âmbito do direito probatório. Uma vez que o processo estabelece uma 

comunidade de trabalho entre as partes e o Estado-Juiz, percebendo este 

último que a demonstração de um fato é de extrema facilidade para uma 

das partes, poderá determinar que ela o faça, ainda que, originariamente, 

o ônus não fosse dessa parte. No caso dos autos, patente é que a 

demonstração da renda do requerido por ele mesmo é de extrema 

facilidade, sendo que a inversão do ônus da prova se mostra, como visto, 

totalmente cabível. Logo, considerando as condições narradas, deve a 

fixação ser de 41,92% dos seus rendimentos, o que perfaz o valor atual 

de R$ 400,00, (quatrocentos Reais) e mais 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extras tais como saúde e materiais escolares. 2.3 Da tutela 

antecipada A antecipação dos efeitos da tutela, nas ações de alimentos 

intentadas com base no poder familiar, segue regra própria trazida pelo 

art. 4º, caput, da Lei 5.478/68: Art. 4º As despachar o pedido, o juiz fixará 

desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o 

credor expressamente declarar que deles não necessita. Pelo dispositivo 

transcrito é possível concluir que nas ações de alimentos o periculum é 

presumido, cabendo a parte demonstrar, apenas a probabilidade do direito. 

E tal probabilidade deve ser demonstrada através de documento que 

permita concluir pela existência do poder familiar alegado. No caso, há 

prova documental da existência de poder familiar do réu em face do autor, 

consistente nas certidões de nascimento anexa a esta petição inicial. 

Assim, preenchido o requisito legal, a prestação alimentar deve ser fixado 

in limine litis, garantindo ao autor que já tenha garantida sua subsistência 

no curso da relação processual. 3. Do pedido Ante o exposto requer: a) o 

recebimento desta petição, com a fixação imediata de prestação alimentar 

em favor do autor, no quantum de 41,92% do salário mínimo vigente, na 

forma do art. 4º, caput, da Lei de alimentos; b) a citação do réu para que 

apresente resposta no prazo legal ou reste inerte e sofra as 

consequências do não atendimento de tal ônus; c) a inversão do ônus da 

prova, na forma do art. 373, §1º, do CPC, determinando-se ao réu que 

faça prova de seus rendimentos; d) a procedência do pedido para que 

seja o réu condenado a prestar os alimentos, confirmando a tutela 

antecipada deferida, no valor de 41,92% dos seus rendimentos, o que 

perfaz atualmente o valor de R$400,00, (quatrocentos Reais) mais 50% 

(cinquenta por cento) das despesas extras tais como saúde e materiais 

escolares; f) a intimação do Ministério Público para atuar no feito (art. 178, 

II do g) condenação do réu nos honorários advocatícios (art. 85, caput, do 

CPC) e custas processuais (art. 82, §2º, CPC); h) a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita por não ter o requerente condições 

econômicas e/ ou financeiras de arcar com as custas processuais e 

demais despesas aplicáveis à espécie, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família, consoante se infere da declaração de hipossuficiência 

anexa, tudo nos termos do art. 98, caput, e art. 99, §3º, ambos do CPC. 

Protesta provar os fatos narrados pelos meios de provas previstos ou não 

vedados em lei. Dá-se à causa o valor de R$ 4.800,00. Nestes termos 

pede deferimento. Pontes e Lacerda, 23 de janeiro de 2018

Despacho/Decisão: Cite-se por edital. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 24 de maio de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUILSON SANTOS DE SOUZA, José Nilson de 

Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDUILSON SANTOS DE SOUZA, Cpf: 

88833755134, Rg: 12999814, Filiação: Sebastiana dos Santos Souza e 

Narli Medrado de Souza, data de nascimento: 13/12/1980, natural de 

Rosário Oeste-MT, comerciante e atualmente em local incerto e não sabido 

JOSÉ NILSON DE SOUZA SANTOS, Cpf: 53151330100, Rg: 0941.850, 

Filiação: Narli Medrado de Souza e Sebastiana dos S. Souza, data de 

nascimento: 26/08/1974, brasileiro(a), natural de Goiânia-GO, casado(a), 

comerciante, Telefone 92071095. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, pelo Promotor de Justiça que subscreve a presente, no uso de 

suas atribuições Constitucionais e Legais, vem, respeitosamente, a 

presença de Vossa Excelência promover a presente AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA – COM PEDIDO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Em 

face de: 01. EDUILSON SANTOS DE SOUZA, brasileiro, comerciante, 

portador do CPF n. 888.337.551-34 e RG n. 12999814 SSP/MT, filho de 

Narli Medrado de Souza e Sebastiana dos Santos Souza, nascido em 

13/12/1980, natural de Rosario Oeste/MT, residente na Av. Peri Verdum, n. 

621, Bairro São Cristovão, no Município de Pontes e Lacerda/MT, 

atualmente recluso na Cadeia Pública de Cáceres/MT; 02. JOSÉ NILSON DE 

SOUZA SANTOS, brasileiro, comerciante, portador do CPF n. 

531.513.301-00 e RG n. 9418504 SSP/MT, filho de Sebastiana dos Santos 

Souza e Narli Medrado de Souza, nascido em 26/08/1974, natural de 

Goiânia/GO, residente na Av. Marechal Rondon, n. 3658, Bairro Jardim 

Bela Vista, no Município de Pontes e Lacerda/MT, atualmente recluso na 

Cadeia Pública de Cáceres/MT. Pelas razões de fato e de direito que se 

passa a aduzir. 01) DOS FATOS. Consta dos inclusos autos de Inquérito 

Civil que os requeridos foram autuados por condutas ilícitas praticadas 

contra o meio ambiente na zona rural do Município de Pontes e 

Lacerda/MT, uma vez que em 28 de fevereiro de 2015, através do diligente 

trabalho de fiscalização dos agentes da Polícia Militar Ambiental e da 

SEMA, restou constatado que os demandados executaram várias ações 

degradantes ao meio ambiente, a seguir discriminadas: ha (cento e 

noventa e cinco hectares) de vegetação nativa em área de domínio 

público, integrante do Parque Estadual Santa Bárbara, formando no local 

pastagem para fins de desenvolvimento de atividade agropecuária; b) 

Construção tanques desviando águas correntes da localidade; c) 

Atividade de criação de animais (suínos e bovinos) às margens do Rio 

Alegre; d) Extração ilegal de madeiras de essências diversas que foram 

cortadas em forma de tábuas, caibros, vigas e réguas, totalizando 5.119 

m³, bem como talhamento de 16 (dezesseis) palanques com madeira do 

tipo “Aroeira”; e) Construção de uma estrada com proximadamente 2 

(dois) quilômetros de extensão mediante a derrubada de vegetação nativa. 

Observa-se que todas as atividades degradantes executadas pelos réus 

acima elencadas foram feitas sem a aprovação prévia do órgão ambiental 

competente, nas coordenadas: Latitude S 15°51'691; W 059°16 ´579, 

conforme auto de inspeção n. 009/4ªCIA/BPMPA/CESP/2015, lavrado pelo 

Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental. Com isso, ficou 

comprovado que os requeridos exerceram atividades que agrediram o 

meio ambiente de forma ilícita, isto é, sem autorização e acompanhamento 

dos órgãos ambientais. Cumpre mencionar que o demandado EDUILSON 

SANTOS DE SOUZA, em sua oitiva realizada na Promotoria de Justiça de 

Cáceres/MT, confessou que, juntamente com seu irmão, o corréu JOSÉ 

NILSON DE SOUZA SANTOS, praticou efetivamente os fatos graves 

citados em face do meio ambiente juridicamente tutelado (vide fls. 75). É de 

grande valia frisar, ainda, que o dano ambiental provocado pelos 

acionados foi gravíssimo, tendo ocorrido em unidade de conservação 

(Parque Estadual Santa Bárbara 2 ) . Como cediço, a sustentabilidade 

econômica deve ser implementada em harmonia com a social, cultural, 

política, tecnológica e jurídica, quando se busca um paradigma ou modelo 

que supõe estratégias de desenvolvimento sustentável, que, neste caso, 

consiste no manejo dos recursos ambientais, ignorado pelos requeridos. 
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Desta feita, não houve outra alternativa ao Ministério Público senão 

manejar a presente actio visando resguardar a proteção, prevenção e 

reparação dos danos causados ao meio ambiente garantidos pela Magna 

Carta. 02) DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. Com fundamento 

constitucional, ut art. 225 da CF/1988, litteris: “Todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações”, a tutela do Meio Ambiente3 traduz-se em parâmetro 

fundamental para a regular observância desse direito social do Homem, 

que visa proteger a qualidade do meio ambiente em função da qualidade 

de vida. Os parâmetros primordiais para a garantia de tal tutela vêm 

vertidos nos §§ 1º a 6º do artigo supratranscrito. Por seu turno, segundo 

expressa disposição do art. 1º da Lei Federal n. 7.347/1985, a qual 

disciplina a Ação Civil Pública, se regulam por esta lei as ações de 

responsabilidade por danos causados ao meio ambiente. Dispõe ainda 

acerca da legitimidade do Ministério Público para figurar no polo ativo da 

demanda, exercendo função institucional de defesa da ordem jurídica, dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis, em conformidade com os 

arts. 127 e 129, inc. III, da Constituição Federal. Por outro norte, 

observa-se que pelo arcabouço jurídico brasileiro sobre o tema, a 

responsabilidade civil ambiental é de cunho objetivo, não se questionando 

a respeito da culpa, onde se perquire o nexo de causalidade, adequado a 

relacionar a conduta ao resultado danoso, bastando assim a ocorrência 

da conduta e do dano ambiental, ligados pelo nexo causal para ensejar a 

responsabilidade, fato gerador de obrigação de reparar o patrimônio 

ambiental lesado, independente de culpa. Neste arrimo, a Carta Magna diz 

com clareza: “Art. 225. (…); § 1º - Para assegurar a efetividade desse 

direito, incumbe ao Poder Público: (…); III - definir, em todas as unidades 

da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 

especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas 

somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;”. Em idêntico teor 

dos preceitos encimados pela CF/1988 e pelas leis federais de regência 

está a Constituição do Estado de Mato Grosso, em seus arts. 263 e ss., 

bem como o Código Estadual de Meio Ambiente (Lei Complementar n. 

38/1995), em especial nos seus arts. 52 a 65. Destarte, no caso em pauta, 

restou plenamente caracterizado que os demandados degradaram área 

inserta em unidade de conservação, de modo que suas ações resultaram 

danos ao meio ambiente, situações estas que se encontram devidamente 

caracterizadas através dos documentos e auto de infração que instruem o 

presente procedimento. Resta, pois, patente a responsabilidade dos 

requeridos ante as atividades lesivas ao meio ambiente, nos moldes 

citados, conforme restou demonstrado no caderno anexo, podendo-se 

concluir seguramente que seus atos representaram graves ofensas ao 

meio ambiente. 03) DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Por ocasião da 

prova a ser produzida em instrução, deverão os réus, conforme o caso, 

provar que não produziram os danos ambientais mencionados na presente 

inicial. Não bastará, pois, negar os fatos aqui articulados, invocando a 

aplicação do art. 330, I, do CPC, mas sim demonstrar, 

pormenorizadamente, que não violou as normas de proteção ambiental 

pertinentes. Em primeiro lugar, deve-se consignar que a presente ação é 

escorada em Inquérito Civil público e que, por ser presidido por agente 

político (promotor de justiça) no efetivo exercício de suas funções, é 

submetido aos princípios administrativos da presunção de veracidade. 

Essa presunção, que milita em favor do ato e que dispensa a produção de 

maior prova (art. 334, IV, do CPC), deve ser atacada pela parte contrária. 

Em segundo lugar, deve-se dizer que o E. Superior Tribunal de Justiça vem 

reconhecendo, face ao interesse público tutelado, que é o suposto 

causador do dano o responsável pela prova de que agiu em conformidade 

com os ditames legais. Nesse sentido é a orientação do REsp 972.902-RS, 

que foi inclusive mencionada no Informativo 404 daquela Corte: 

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO 

AMBIENTAL(...).3. Justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo 

para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de 

demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do 

art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado 

ao Princípio Ambiental da Precaução. 4. Recurso especial parcialmente 

provido.” (STJ, REsp 972.902/RS, 2a Turma, rel. Min. Eliana Calmon, j. 

25/08/2009). (g.n.). Veja-se que não obriga-se o réu a produzir a chamada 

“prova diabólica”, como é conhecida a prova de fato negativo 

indeterminado (por exemplo, a prova de que o réu nunca esteve em 

determinado lugar). Há apenas a necessidade de provar que os ditames 

legais (fato positivo) foram cumpridos, ou, no máximo, que não houve 

comportamento contrário a algo sobre o que trata especificamente a lei 

ambiental (fato negativo determinado). Assim, por ocasião do recebimento 

da exordial ou da fase de saneamento do processo – e não em sentença, 

visto que as normas sobre os ônus da prova devem ser tidas como regras 

de conduta, e não apenas regras de julgamento – deve esse d. Juízo 

assegurar a inversão dos ônus probatórios. 04) DA ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. Justifica-se, in casu, o pedido de antecipação da tutela, pelo fato 

de estarem caracterizados, a lume do art. 273, do CPC, todos os 

pressupostos autorizadores de sua concessão. Como constata-se, as 

condutas encetadas pelos requeridos no sentido de terem efetuado 

desmatamento; extração de madeira; desvio de água e criação de animais 

(suínos e bovinos) às margens de rios, causaram gravíssimos danos 

ambientais capazes de evoluir para lesões irreparáveis. O fumus boni 

juris, ou seja, a plausibilidade do direito invocado, consubstancia-se nos 

elementos colhidos em sede de Inquérito Civil, bem como dos documentos 

públicos lavrados pelas autoridades ambientais e que atestam, de forma 

inequívoca, que houve flagrante desrespeito às normas vigentes, como 

demonstrado anteriormente. No que toca ao periculum in mora, também tal 

pressuposto apresenta-se de maneira insofismável, já que tal expressão, 

como elemento para obtenção da prestação jurisdicional, significa o perigo 

de dano derivado do retardamento da medida definitiva. O perigo de que 

ocorra o agravamento do dano ao meio ambiente durante a tramitação do 

processo é evidente, devendo ser tomadas medidas urgentes no sentido 

de se recompor o bem difuso ambiental. 05) DOS PEDIDOS. 05.01) DO 

PEDIDO LIMINAR. Todos os requisitos legalmente exigidos para o 

deferimento da antecipação do provimento jurisdicional encontram-se 

presentes. Em razão disso, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer a Vossa 

Excelência a concessão de medida liminar initio litis e inaudita altera pars, 

com fulcro no art. 12, da Lei nº 7.347/85, para o fim de determinar aos 

réus: 05.01.01) A obrigação de fazer consistente em recompor a área 

degradada, com a apresentação à SEMA/MT, no prazo de 90 (noventa 

dias), a contar da intimação da decisão, de PRAD (Plano de Recuperação 

de Área Degradada), promovendo o reflorestamento da superfície 

devastada com vegetação nativa, além de outras providências ao 

completo restabelecimento do ambiente natural violado, devendo o referido 

projeto ser executado no lapso temporal indicado pela SEMA/MT e 

acompanhado por este órgão estatal. 05.01.02) A cominação de multa 

diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de abstenção dos réus em 

apresentar e/ou implementar o referido projeto, conforme consta do art. 11 

da Lei n. 7.347/1985, a ser recolhida em favor do FEMAM – Fundo 

Estadual do Meio Ambiente, nos termos da previsão contida na Lei Federal 

n. 7.347/1985. 05.02) DO PEDIDO PRINCIPAL. Além, requer: 05.02.01) Seja 

a presente ação recebida, autuada e processada na forma e no rito 

preconizado pela Lei Federal n. 7.347/1985.05.02.02) A citação dos 

demandados para responder aos termos desta ação no prazo legal, sob 

pena de revelia. 05.02.03) A intimação do Estado de Mato Grosso para os 

fins do artigo 5º, § 2º, da LACP. 05.02.04) A inversão do ônus da prova, 

nos moldes do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 

7.347/1985; 05.02.05) Seja a presente demanda julgada integralmente 

procedente, confirmando-se os efeitos da tutela antecipada, a fim de que: 

05.02.05.01) Sejam os requeridos de forma definitiva condenados a 

recompor a área degradada, promovendo o reflorestamento da superfície 

devastada com vegetação nativa, além de outras providências ao 

completo restabelecimento do ambiente natural violado, de forma 

racionalizada e com os auxílios técnico-científicos que se fizerem 

necessários e, com apresentação à SEMA/MT, no prazo de 90 (noventa 

dias), a contar da intimação da decisão, de PRAD (Plano de Recuperação 

de Área Degradada), devendo o referido projeto ser executado no lapso 

temporal indicado pela SEMA/MT e acompanhado por este órgão estatal. A 

abstenção dos réus em apresentar e/ou implementar referido projeto 

deverá implicar em aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais). 05.02.05.02) Sejam os réus condenados ao pagamento de 

indenização pecuniária pelos danos causados ao FEMAM – Fundo 

Estadual do Meio Ambiente, em conformidade com os arts. 11 e 13, da Lei 

7347/85 e 14, §1º, da Lei 6938/81, em valor a ser fixado prudentemente 

por esse r. Juízo; 05.02.06) A utilização de todas as regras previstas no 

art. 461 e parágrafos, do CPC, para se assegurar o resultado prático 

equivalente. 05.02.07) A condenação dos requeridos aos ônus da 

sucumbência. 05.02.08) Embora já tenha apresentado o Ministério Público 

prova pré-constituída do alegado, requer, outrossim, produção de prova 
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documental, testemunhal, pericial e, até mesmo, inspeção judicial, que se 

fizerem necessárias ao pleno conhecimento dos fatos, inclusive no 

transcurso do contraditório que se vier a formar com a apresentação de 

contestação. Dá-se à causa o valor simbólico de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais). Nestes termos, pede deferimento. Pontes e Lacerda/MT, 17 de 

fevereiro de 2016. Os parâmetros primordiais para a garantia de tal tutela 

vêm vertidos nos §§ 1º a 6º do artigo supratranscrito. Por seu turno, 

segundo expressa disposição do art. 1º da Lei Federal n. 7.347/1985, a 

qual disciplina a Ação Civil Pública, se regulam por esta lei as ações de 

responsabilidade por danos causados ao meio ambiente. Dispõe ainda 

acerca da legitimidade do Ministério Público para figurar no polo ativo da 

demanda, exercendo função institucional de defesa da ordem jurídica, dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis, em conformidade com os 

arts. 127 e 129, inc. III, da Constituição Federal. Por outro norte, 

observa-se que pelo arcabouço jurídico brasileiro sobre o tema, a 

responsabilidade civil ambiental é de cunho objetivo, não se questionando 

a respeito da culpa, onde se perquire o nexo de causalidade, adequado a 

relacionar a conduta ao resultado danoso, bastando assim a ocorrência 

da conduta e do dano ambiental, ligados pelo nexo causal para ensejar a 

responsabilidade, fato gerador de obrigação de reparar o patrimônio 

ambiental lesado, independente de culpa. Neste arrimo, a Carta Magna diz 

com clareza: “Art. 225. (…); § 1º - Para assegurar a efetividade desse 

direito, incumbe ao Poder Público: (…); III - definir, em todas as unidades 

da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 

especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas 

somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;”. Em idêntico teor 

dos preceitos encimados pela CF/1988 e pelas leis federais de regência 

está a Constituição do Estado de Mato Grosso, em seus arts. 263 e ss., 

bem como o Código Estadual de Meio Ambiente (Lei Complementar n. 

38/1995), em especial nos seus arts. 52 a 65. Destarte, no caso em pauta, 

restou plenamente caracterizado que os demandados degradaram área 

inserta em unidade de conservação, de modo que suas ações resultaram 

danos ao meio ambiente, situações estas que se encontram devidamente 

caracterizadas através dos documentos e auto de infração que instruem o 

presente procedimento. Resta, pois, patente a responsabilidade dos 

requeridos ante as atividades lesivas ao meio ambiente, nos moldes 

citados, conforme restou demonstrado no caderno anexo, podendo-se 

concluir seguramente que seus atos representaram graves ofensas ao 

meio ambiente. 03) DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Por ocasião da 

prova a ser produzida em instrução, deverão os réus, conforme o caso, 

provar que não produziram os danos ambientais mencionados na presente 

inicial. Não bastará, pois, negar os fatos aqui articulados, invocando a 

aplicação do art. 330, I, do CPC, mas sim demonstrar, 

pormenorizadamente, que não violou as normas de proteção ambiental 

pertinentes. Em primeiro lugar, deve-se consignar que a presente ação é 

escorada em Inquérito Civil público e que, por ser presidido por agente 

político (promotor de justiça) no efetivo exercício de suas funções, é 

submetido aos princípios administrativos da presunção de veracidade. 

Essa presunção, que milita em favor do ato e que dispensa a produção de 

maior prova (art. 334, IV, do CPC), deve ser atacada pela parte contrária. 

Em segundo lugar, deve-se dizer que o E. Superior Tribunal de Justiça vem 

reconhecendo, face ao interesse público tutelado, que é o suposto 

causador do dano o responsável pela prova de que agiu em conformidade 

com os ditames legais. Nesse sentido é a orientação do REsp 972.902-RS, 

que foi inclusive mencionada no Informativo 404 daquela Corte: 

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO 

AMBIENTAL(...).3. Justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo 

para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de 

demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do 

art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado 

ao Princípio Ambiental da Precaução. 4. Recurso especial parcialmente 

provido.” (STJ, REsp 972.902/RS, 2a Turma, rel. Min. Eliana Calmon, j. 

25/08/2009). (g.n.). Veja-se que não obriga-se o réu a produzir a chamada 

“prova diabólica”, como é conhecida a prova de fato negativo 

indeterminado (por exemplo, a prova de que o réu nunca esteve em 

determinado lugar). Há apenas a necessidade de provar que os ditames 

legais (fato positivo) foram cumpridos, ou, no máximo, que não houve 

comportamento contrário a algo sobre o que trata especificamente a lei 

ambiental (fato negativo determinado). Assim, por ocasião do recebimento 

da exordial ou da fase de saneamento do processo – e não em sentença, 

visto que as normas sobre os ônus da prova devem ser tidas como regras 

de conduta, e não apenas regras de julgamento – deve esse d. Juízo 

assegurar a inversão dos ônus probatórios. 04) DA ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. Justifica-se, in casu, o pedido de antecipação da tutela, pelo fato 

de estarem caracterizados, a lume do art. 273, do CPC, todos os 

pressupostos autorizadores de sua concessão. Como constata-se, as 

condutas encetadas pelos requeridos no sentido de terem efetuado 

desmatamento; extração de madeira; desvio de água e criação de animais 

(suínos e bovinos) às margens de rios, causaram gravíssimos danos 

ambientais capazes de evoluir para lesões irreparáveis. O fumus boni 

juris, ou seja, a plausibilidade do direito invocado, consubstancia-se nos 

elementos colhidos em sede de Inquérito Civil, bem como dos documentos 

públicos lavrados pelas autoridades ambientais e que atestam, de forma 

inequívoca, que houve flagrante desrespeito às normas vigentes, como 

demonstrado anteriormente. No que toca ao periculum in mora, também tal 

pressuposto apresenta-se de maneira insofismável, já que tal expressão, 

como elemento para obtenção da prestação jurisdicional, significa o perigo 

de dano derivado do retardamento da medida definitiva. O perigo de que 

ocorra o agravamento do dano ao meio ambiente durante a tramitação do 

processo é evidente, devendo ser tomadas medidas urgentes no sentido 

de se recompor o bem difuso ambiental. 05) DOS PEDIDOS. 05.01) DO 

PEDIDO LIMINAR. Todos os requisitos legalmente exigidos para o 

deferimento da antecipação do provimento jurisdicional encontram-se 

presentes. Em razão disso, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer a Vossa 

Excelência a concessão de medida liminar initio litis e inaudita altera pars, 

com fulcro no art. 12, da Lei nº 7.347/85, para o fim de determinar aos 

réus: 05.01.01) A obrigação de fazer consistente em recompor a área 

degradada, com a apresentação à SEMA/MT, no prazo de 90 (noventa 

dias), a contar da intimação da decisão, de PRAD (Plano de Recuperação 

de Área Degradada), promovendo o reflorestamento da superfície 

devastada com vegetação nativa, além de outras providências ao 

completo restabelecimento do ambiente natural violado, devendo o referido 

projeto ser executado no lapso temporal indicado pela SEMA/MT e 

acompanhado por este órgão estatal. 05.01.02) A cominação de multa 

diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de abstenção dos réus em 

apresentar e/ou implementar o referido projeto, conforme consta do art. 11 

da Lei n. 7.347/1985, a ser recolhida em favor do FEMAM – Fundo 

Estadual do Meio Ambiente, nos termos da previsão contida na Lei Federal 

n. 7.347/1985. 05.02) DO PEDIDO PRINCIPAL. Além, requer: 05.02.01) Seja 

a presente ação recebida, autuada e processada na forma e no rito 

preconizado pela Lei Federal n. 7.347/1985.05.02.02) A citação dos 

demandados para responder aos termos desta ação no prazo legal, sob 

pena de revelia. 05.02.03) A intimação do Estado de Mato Grosso para os 

fins do artigo 5º, § 2º, da LACP. 05.02.04) A inversão do ônus da prova, 

nos moldes do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 

7.347/1985; 05.02.05) Seja a presente demanda julgada integralmente 

procedente, confirmando-se os efeitos da tutela antecipada, a fim de que: 

05.02.05.01) Sejam os requeridos de forma definitiva condenados a 

recompor a área degradada, promovendo o reflorestamento da superfície 

devastada com vegetação nativa, além de outras providências ao 

completo restabelecimento do ambiente natural violado, de forma 

racionalizada e com os auxílios técnico-científicos que se fizerem 

necessários e, com apresentação à SEMA/MT, no prazo de 90 (noventa 

dias), a contar da intimação da decisão, de PRAD (Plano de Recuperação 

de Área Degradada), devendo o referido projeto ser executado no lapso 

temporal indicado pela SEMA/MT e acompanhado por este órgão estatal. A 

abstenção dos réus em apresentar e/ou implementar referido projeto 

deverá implicar em aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais). 05.02.05.02) Sejam os réus condenados ao pagamento de 

indenização pecuniária pelos danos causados ao FEMAM – Fundo 

Estadual do Meio Ambiente, em conformidade com os arts. 11 e 13, da Lei 

7347/85 e 14, §1º, da Lei 6938/81, em valor a ser fixado prudentemente 

por esse r. Juízo; 05.02.06) A utilização de todas as regras previstas no 

art. 461 e parágrafos, do CPC, para se assegurar o resultado prático 

equivalente. 05.02.07) A condenação dos requeridos aos ônus da 

sucumbência. 05.02.08) Embora já tenha apresentado o Ministério Público 

prova pré-constituída do alegado, requer, outrossim, produção de prova 

documental, testemunhal, pericial e, até mesmo, inspeção judicial, que se 

fizerem necessárias ao pleno conhecimento dos fatos, inclusive no 

transcurso do contraditório que se vier a formar com a apresentação de 

contestação. Dá-se à causa o valor simbólico de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais). Nestes termos, pede deferimento. Pontes e Lacerda/MT, 17 de 

fevereiro de 2016.
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Despacho/Decisão: Atenda-se ao MP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 24 de maio de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158791 Nr: 12283-43.2017.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMÁRIA DE SOUZA LIMA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANÉSIO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO SILVA 

MACEDO - OAB:18079/O

 Visto.

Diante da peça acostada em Ref: 34, verso, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 131067 Nr: 8645-36.2016.811.0013

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSV, VVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AL, NGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luis de Almeida 

Avelar - OAB:OAB/MT 9721-A

 Vistos.

Intime-se o executado no endereço informado, para efetuar o pagamento 

da pensão alimentícia em atraso, no prazo legal de 03 (três) dias, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe 

decretada a prisão civil.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 131067 Nr: 8645-36.2016.811.0013

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSV, VVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AL, NGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luis de Almeida 

Avelar - OAB:OAB/MT 9721-A

 I – Defiro o pedido de AGJ.

II – Processe-se em segredo de justiça.

III – Ao Núcleo de Mediação e Conciliação para tentativa de acordo.

IV – Fixo alimentos provisórios, na ausência de maior prova quanto aos 

rendimentos da parte ré, em 50% do salário mínimo vigente no país ou 30% 

dos rendimentos totais do requerido, o que for maior, além de 50% das 

despesas extras gastas com os filhos, devidos até o dia 10 de cada mês 

seguinte ao vencido à representante dos autores;

V – No intuito de assegurar o melhor interesse da criança e seus direitos 

fundamentais, defiro a Guarda Provisória. Lavre-se Termo de Guarda.

VI – Cite-se a parte ré (no endereço no verso – ou constante na inicial) 

para os termos da presente ação, cuja contrafé segue anexa, para 

querendo, contestar o pedido a partir da data designada, sob pena de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (CPC, art. 285 e 

319), bem como, intime-se dos alimentos provisionais e da guarda 

provisória fixados.

VII – Proceda-se à realização de estudo social.

VIII – Intimem-se as partes para que comparecem à audiência designada 

acompanhadas de seus advogados.

IX – Intime-se o Ministério Público.

X – Cumpra-se.

SERVE O PRESENTE DE MANDADO PARA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. (anexa a 

inicial e procuração).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147173 Nr: 6643-59.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. G. Mateus & Cia Ltda - Me, Thiago Bruno 

Gonçalves Mateus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que a contestação juntada aos autos é 

tempestiva, sendo assim, abro vista dos autos ao requerente para 

impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 18860 Nr: 2851-88.2003.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Assi Tozzatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lozano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tadeu Múcio Galvão Marques 

Vallim - OAB:4717/MT, Waldeci Leles Martins - OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Haroldo Leite Bandeira de 

Mello - OAB:7541/MT, Humberto José Peixoto Veloso - 

OAB:109.231/RJ, Nivaldo Almeida Carvalho - OAB:3826-MT, Senilton 

Vicente de Souza - OAB:4744/MT

 Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135678 Nr: 1757-17.2017.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIBEIRO - FALECIDO, ISALTINA 

HENRIQUE RIBEIRO - FALECIDA, Este juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a inventariante na pessoa de seu advogado para que apresente as 

últimas declarações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85881 Nr: 3500-04.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vicente Ovandro Achucarro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 S E N T E N Ç A

Diante do cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo 

Civil.
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Expeça-se alvará.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 109050 Nr: 5816-19.2015.811.0013

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B B EMPREENDIMENTOS LTDA, Benedito Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Luiz Pereira, Penha Ramos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Machado de Oliveira - 

OAB:11048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Vistos.

Deixo de analisar os requisitos de admissibilidade do pleito recursal diante 

do disposto no art. 1.010, §3º, da Lei n. 13.105/15.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação e julgamento, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168403 Nr: 4301-41.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BRASILINA DE JESUS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos Autos é tempestiva, portanto 

abro vistas para a parte autora impugnar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168085 Nr: 4172-36.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos Autos é tempestiva, portanto 

abro vistas para a parte autora impugnar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 82157 Nr: 4410-65.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar de Oliveira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Hugo Senhorini de 

Aquino - OAB:12.546

 Posto isso e por tudo o mais que nos autos consta, julgo PROCEDENTE, 

EM PARTE, a presente AÇÃO, para DECLARAR nula a Fatura Eventual 

emitida no mês de outubro de 2012, devendo ser restituído os valores, 

devidamente corrigidos e para CONDENAR a Requerida a pagar ao 

Requerente, a título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão. Outrossim, condeno 

a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que ora 

fixo em 15% do valor da condenação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168084 Nr: 4171-51.2018.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rodrigues Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos Autos é tempestiva, portanto 

abro vistas para a parte autora impugnar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168532 Nr: 4370-73.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL SIMÕES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos Autos é tempestiva, portanto 

abro vistas para a parte autora impugnar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168626 Nr: 4415-77.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES MAGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos Autos é tempestiva, portanto 

abro vistas para a parte autora impugnar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168091 Nr: 4183-65.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Alves Xavier da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos Autos é tempestiva, portanto 

abro vistas para a parte autora impugnar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 123529 Nr: 5171-57.2016.811.0013

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edile Camilo do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diretor da 27ª Circunscrição Regional de 

Trânsito - CIRETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zilene Maria do Carmo Bissolli 

- OAB:17061/0-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 à parte para recolhimento das custas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 112229 Nr: 972-89.2016.811.0013

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heitor Luiz Miranda de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zilene Maria do Carmo Bissolli 

- OAB:17061/0-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACASSIA MIRELLE MARTINS - 
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OAB:106196

 Vistos.

Intime-se o devedor para pagamento do valor apurado, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de pagamento de multa e honorários advocatícios, 

cada no montante de 10% sobre o total, e prosseguimento, com penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 

523 do Código de Processo Civil.

Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 111499 Nr: 705-20.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.O. DA CONCEICAO - ME, LAERCIO 

ORLANDO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Suspenda-se pelo prazo de seis meses.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115633 Nr: 2106-54.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar andamento ao feito, indicando bens à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 149954 Nr: 7913-21.2017.811.0013

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIVALDO DIAS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao requerente para dar prosseguimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 133551 Nr: 712-75.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcio S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVONEI DA SILVA CLAUDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Henrique Fagundes 

Magualhães - OAB:17.567

17567/M

 Vistos.

Intime-se o devedor para pagamento do valor apurado, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de pagamento de multa e honorários advocatícios, 

cada no montante de 10% sobre o total, e prosseguimento, com penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 

523 do Código de Processo Civil.

Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 117851 Nr: 2822-81.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EVA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao autor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 134723 Nr: 1326-80.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilândia Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

Constou da parte dispositiva da sentença como segue:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor, a partir da data da citação ou do requerimento 

administrativo, o que se deu primeiro, calculado na forma do art. 61 da Lei 

8.213/1991, condenado ainda a instituição a convertê-la em aposentadoria 

por invalidez.”.

Dessa forma, o início do benefício de auxílio doença ao autor será a partir 

da data da citação ou do requerimento administrativo, o que se deu 

primeiro.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162421 Nr: 1529-08.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAIL SAMPAIO FILHO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Martins Faria Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da certidão retro, devolva-se ao Juízo de origem.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145168 Nr: 5759-30.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH A DE OLIVEIRA – ME, ELIZABETH 

APARECIDA DE OLIVEIRA, Adimarco Antonio do Prado Nava

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de consultya aos órgão devendo a parte indicar bens à 

penhora.

Quanto ao pedido de penhora on line, venham aos autos os cálculos 

atualizados e o nº do CPF do executado na mesma petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 111082 Nr: 540-70.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA CAITANO DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162767 Nr: 1682-41.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosinaldo de Jesus dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da certidão retro, devolva-se ao Juízo de origem.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162867 Nr: 1704-02.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. De Souza Freitas-ME, Tulio de Souza Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da certidão retro, devolva-se ao Juízo de origem.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97402 Nr: 978-33.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEYME SANTA SOARES VILASBOAS, KAMYLLA 

VILASBOAS FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162955 Nr: 1737-89.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leilivania Coutinho de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da certidão retro, devolva-se ao Juízo de origem.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153826 Nr: 9815-09.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosineia Conceição Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao recorrido para contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 101741 Nr: 2824-85.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heliene Antonia de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135847 Nr: 1872-38.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137075 Nr: 2429-25.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139515 Nr: 3486-78.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARY AUGUSTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145661 Nr: 5973-21.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITORIA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145989 Nr: 6133-46.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Pereira Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150711 Nr: 8326-34.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar o réu a implantar 

ao autor o benefício da pensão por morte, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou se for o caso, da data em que o 

autor fez o pedido administrativamente à autarquia, o que faço com fulcro 

assente no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Referido benefício 

deverá ser acrescido de atualização, remuneração do capital e 

compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da 

citação válida (Súmula 204, STJ), devendo ser observado para tanto o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, §3º, I, do CPC.Transitado em julgado, proceda-se 

o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152807 Nr: 9335-31.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:OAB/MT20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou da data do requerimento 

administrativo pela autarquia, o que se deu primeiro. Referido benefício 

deverá ser acrescido de atualização, remuneração do capital e 

compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da 

citação válida (Súmula 204, STJ), devendo ser observado para tanto o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal.Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152809 Nr: 9337-98.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Frederico Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou da data do requerimento 

administrativo pela autarquia, o que se deu primeiro. Referido benefício 

deverá ser acrescido de atualização, remuneração do capital e 

compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da 

citação válida (Súmula 204, STJ), devendo ser observado para tanto o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal.Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 
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arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153199 Nr: 9491-19.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou da data do requerimento 

administrativo pela autarquia, o que se deu primeiro. Referido benefício 

deverá ser acrescido de atualização, remuneração do capital e 

compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da 

citação válida (Súmula 204, STJ), devendo ser observado para tanto o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal.Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138764 Nr: 3138-60.2017.811.0013

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS 

PÚBLICOS DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (FESSPEMT), Paulo Cezar de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Conquista D'Oeste/MT., José 

Carlos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DORRIGUETTE DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15.336

 Ao requerido para que se manifeste em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152096 Nr: 8933-47.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MAIK PANTALIAO DOS SANTOS, LETICIA 

MARIANO DOS SANTOS, VANDELICIA MARIANO PANTALIAO, rafael 

lucas pantalião dos santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Redesigno audiência de Instrução e Julgamento para o dia 18.07.2018, às 

15h00, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140816 Nr: 4007-23.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ionice de Andrade Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Redesigno audiência de Instrução e Julgamento para o dia 18.07.2018, às 

14h45, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151589 Nr: 8692-73.2017.811.0013

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMdSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA FERNANDES SÁ - 

OAB:16655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo o acordo celebrado entre as partes, acostada em Ref: 36, para 

que produza seus efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título 

Executivo Judicial, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Expeça-se ainda mandado de retificação de registro civil como requerido 

no item ‘2’.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88799 Nr: 705-88.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estabelecimento Comercial/MT - Comércio de 

Combustível Ltda., Renato Luiz Bampi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonzales - 

OAB:41881, Liliana Regina Gava de Souza - OAB:55002

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153670 Nr: 9724-16.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RODRIGUES PEREIRA, GERALDO 

CAMARGO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ao exequente para dar andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 149434 Nr: 7616-14.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Morales Informática, Gilberto Morales, 

Gilmar Morales, Marcelina Alves Pacheco, CELMA ALVES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar andamento ao feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86602 Nr: 4257-95.2013.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rita Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genair Rodrigues, Luciano Gonçalves de Brito, 

Lourdes Paiano, José Morais Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Intimem-se as partes. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000702-77.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA APARECIDA FEITOSA GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO)

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA MARTINS FERREIRA (RÉU)

LACERDA ELETROMOVEIS LTDA - ME (RÉU)

amadeu favato (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000702-77.2018.8.11.0013. AUTOR: 

MARILDA APARECIDA FEITOSA GARCIA RÉU: CLEUZA MARTINS 

FERREIRA, AMADEU FAVATO, LACERDA ELETROMOVEIS LTDA - ME 

Vistos. MARILDA APARECEIDA FEITOSA GARCIA ajuizou ação 

declaratória de nulidade c/c indenizatória por dano moral contra CLEUZA 

MARTINS FAVATO, AMADEU FAVATO e LACERDA ELETROMÓVEIS 

EIRELI – ME (MOBÍLIA), todos devidamente qualificados na exordial. Em 

síntese, a requerente alega que sofreu coação em seu ambiente de 

trabalho, protagonizada por seus empregadores – ora requeridos – que a 

teriam acusado de subtrair valores pertencentes à pessoa jurídica que 

ocupa o polo passivo da presente demanda. Ainda de acordo com a 

narrativa constante da exordial, a autora fora coagida a assinar um 

instrumento particular de confissão de dívida, tendo sofrido, ainda, dano 

moral em decorrência da aflição e angústia por ela experimentadas. É a 

suma do necessário. Compulsando-se minuciosamente os autos do 

processo, verifica-se que a causa de pedir funda-se em suposto dano 

moral decorrente de ameaças da qual a autora fora vítima em seu 

ambiente de trabalho, inclusive tendo sido coagida a firmar instrumento 

particular de confissão de dívida que ora pugna pela anulação. Nessa 

toada de ideias, como os fatos narrados na exordial ocorreram em plena 

vigência do contrato de trabalho, a Justiça Comum Estadual é 

absolutamente incompetente para o julgamento do processo. Isto posto, 

com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos expostos, na forma do art. 

64, § 1º, do Novo Código de Processo Civil, DECLARO a incompetência 

deste juízo para processar o presente feito, haja vista abranger a matéria 

atinente a acidente de trabalho e, portanto, afeta à Justiça do Trabalho, 

nos moldes do disposto no art. 114, VI, da Constituição da República c/c o 

Verbete da Súmula Vinculante nº. 22. INTIMEM-SE via DJE. Decorrido o 

prazo recursal, CERTIFIQUE-SE e PROCEDA-SE a remessa destes autos 

ao Juízo da Vara da Justiça do Trabalho de Pontes e Lacerda, Estado de 

Mato Grosso, mediante as baixas e anotações necessárias no setor de 

distribuição. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 30 

de maio de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000709-69.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILIAN HUMBERTO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000709-69.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

WILIAN HUMBERTO DE LIMA Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão, com pedido liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão 

do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar a parte ré em mora. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada COM AVISO DE 

RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura constante do referido 

aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69) 

ou, infrutífera tal tentativa, por meio de protesto do título. No entanto, 

apesar de o autor ter colacionado aos autos a notificação extrajudicial, 

verifico que a missiva enviada não foi entregue no endereço do contrato 

de financiamento que aparelha a presente demanda. Ainda, não há 

comprovação do recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, o que 

se afigura imprescindível. Assim, faculto ao autor a emenda da inicial para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos autos o comprovante de 

recebimento da referida notificação no endereço do contrato ou, 

alternativamente, o instrumento de protesto, a fim de comprovar a 

constituição em mora da parte requerida, devendo, ainda, em idêntico 

prazo, comprovar o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, na 

forma do art. 319, VI, do CPC, c/c art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob 

pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 30 de maio 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000721-83.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLLEY SANTOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000721-83.2018.8.11.0013. 

EXEQUENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. 

EXECUTADO: WESLLEY SANTOS DE OLIVEIRA Vistos. INTIME-SE a parte 

autora/exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas de 

ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 30 de maio 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000641-22.2018.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000641-22.2018.8.11.0013. AUTOR: 

CARLOS ALBERTO MONTEIRO RÉU: CAB PONTES E LACERDA LTDA 

Vistos. CUMPRA-SE a decisão inaugural (id. 13244002). Às providências. 

Pontes e Lacerda, 29 de maio de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000754-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY FERNANDA BENITO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000754-73.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: SUELY FERNANDA BENITO MAGALHAES REQUERIDO: 

LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA Vistos. INTIME-SE a parte 

autora/exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas de 

ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 30 de maio 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 132415 Nr: 363-72.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herlan Aparecido Santos de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que o presente passou a tramitar como cumprimento 

de sentença.

INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seus advogados e via DJE, a 

cumprir a sentença/acórdão, acrescido de custas processuais, se 

houver, em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que não ocorrendo 

pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o débito será acrescido de 

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

10% (dez por cento), ambos sobre o valor da execução (art. 523, § 1º, do 

NCPC).

Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, 

PROCEDA-SE à liberação à parte credora mediante alvará.

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, do 

NCPC).

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE a 

parte exequente também em 15 (quinze) dias.

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

parte executada, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para que traga aos autos nova planilha de débito, já 

acrescida da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do NCPC, 

requerendo o que entender cabível em 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92456 Nr: 3797-74.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Pereira Macedo Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hailton Magio - OAB:15.839/MT, 

Seila Maria Álvares da Silva - OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81308 Nr: 3494-31.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gedario Liberto de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 93104 Nr: 4281-89.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldo José Rodrigues de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 84869 Nr: 2404-51.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO VIEIRA DA VITÓRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92814 Nr: 4094-81.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Santana Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 94542 Nr: 5393-93.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Amparo Severino, Sidimar Amparo 

Severino, Susamar Amparo Severino, Celia Severino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81198 Nr: 3373-03.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aliete Barbosa Galindo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 64354 Nr: 398-08.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Balbina Alves da Silva Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60596 Nr: 936-23.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecília Mendes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 88639 Nr: 564-69.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Alves Ferreira do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168625 Nr: 4414-92.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MAGIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168627 Nr: 4416-62.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Rodrigues de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168281 Nr: 4262-44.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlinda Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168114 Nr: 4194-94.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IONES PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168120 Nr: 4200-04.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 111992 Nr: 906-12.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI JODAS CHICAROLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 111036 Nr: 504-28.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar dados 

bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168638 Nr: 4418-32.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha do Carmo Mazete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168550 Nr: 4375-95.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Bazon Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168072 Nr: 4162-89.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIZA FAUSTINO SANTOS DA SILVA, ANGELA 

APARECIDA FAUSTINO SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168568 Nr: 4382-87.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGFF, Dinah Rodrigues Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163282 Nr: 1883-33.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA DE SOUZA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91350 Nr: 2886-62.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Domingues Pimenta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado à fl. 49, no 

montante de R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais), sobre o CPF de 

nº 476.181.086-68; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (art. 

512, § 3º da CNGC), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(art. 514, § 3º, da CNGC), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal.II – Caso bloqueado montante inferior 

a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez 

por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e 

insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos no item I, subitens “b” e “c”.III - Frustrado integral ou parcialmente 

o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida 

no art. 835 do NCPC, fica desde logo deferida à inserção de constrição 

nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da(s) parte(s) 

devedora(s), a ser realizada via Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles 
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alienados fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. 

Deste modo, a informação extraída da base de dados do sistema Renajud 

servirá como certidão que atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa 

a constrição, DETERMINO a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por 

termo nos autos, na forma do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, 

EXPEÇA-SE mandado de avaliação e depósito a ser cumprido no endereço 

da(s) parte(s) devedora(s) constante naquele sistema, ficando

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 157801 Nr: 11760-31.2017.811.0013

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bernardino Nogueira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Emidio Dantas Junior - 

OAB:7400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de fls.55, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

abrimos vistas a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118838 Nr: 3152-78.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE ONESIMO DE BRITO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chrislayne Karine Ferreira 

Lopes - OAB:23156, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325, 

LETICIA NUNES ONOFRE - OAB:23519/O, Luiz Emídio Dantas Júnior - 

OAB: 7.400, THIAGO MOREIRA RODRIGUES - OAB:21494/O

 Vistos.

DESTITUO o perito nomeado nos autos e NOMEIO como perito nos autos o 

ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, 

com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, 

na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 3223-2405, “e-mail” 

medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser intimado acerca da 

nomeação levada a efeito.

INTIME-SE o digno perito, bem como as partes e seus advogados, para 

que compareçam no edifício-sede do foro local a fim de que seja o 

curatelado submetido à perícia, no dia e hora a serem designados pelo 

perito.

ARBITRO os honorários periciais devidos ao perito ora nomeado no valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais), forte nas disposições da Resolução nº 

127/2011 do Conselho Nacional de Justiça, a serem arcados pelo Estado 

de Mato Grosso, mediante a expedição de certidão de honorários. Além 

disso, FIXO o prazo de 30 (trinta) dias para a juntada do respectivo laudo, 

a partir da realização da perícia médica.

Deverá a secretaria, mediante remessa dos autos, intimar a parte autora e 

intimar o Ministério Público acerca da data aprazada para a perícia, bem 

como para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, do 

NCPC). Faço consignar que o curatelado deverá comparecer na perícia a 

ser designada independentemente de intimação pessoal.

Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos autos às partes para 

que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca de seu 

teor (art. 477, § 1º, do NCPC). Em seguida, inexistindo impugnação, 

EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos honorários em favor do perito e, 

ao final, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos.

EXPEÇA-SE o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000711-39.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BEZERRA MAXIMIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000711-39.2018.8.11.0013. AUTOR: 

CARLOS BEZERRA MAXIMIANO RÉU: MUNICIPIO DE VALE DE SAO 

DOMINGOS Vistos. CARLOS BEZERRA MAXIMIANO, devidamente 

qualificada nos autos, ajuizou a presente AÇÃO DE COBRANÇA em 

desfavor do MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS, Estado de Mato 

Grosso. Instruiu a inicial com documentos. Em seguida, vieram-me 

conclusos. É o relato do necessário. Decido. Consoante se infere da 

leitura dos autos, o pedido que permeia a inicial se refere à condenação 

do requerido ao pagamento da quantia equivalente a R$ 27.899,61 (vinte e 

sete mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos), em 

razão de vínculo laboral que manteve com o requerido. Desta maneira, 

considerando que o Município de Vale de São Domingos é quem figura no 

polo passivo da lide, tem vigência, na hipótese, a Lei nº 12.153/2009, cujo 

teor dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Com 

efeito, o citado diploma legislativo consigna o seguinte: Art. 2º É de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. § 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de 

desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade 

administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou 

interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos 

Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações 

públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a 

impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou 

sanções disciplinares aplicadas a militares. § 2º Quando a pretensão 

versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado 

Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais 

parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste 

artigo. § 3º (VETADO) § 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial 

da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Visando a 

regulamentar a matéria, inclusive, o e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso editou a Resolução nº 4/2014-TP (DJE de 28 de março de 

2014), a qual retrata a situação nos seguintes termos: Art. 1º As causas 

referentes à Lei Federal nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão 

processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento. § 1º Observadas as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, a competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato 

Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) 

salários mínimos, exemplificadamente relativas a: I – multas e outras 

penalidades decorrentes de infração de trânsito; II – transferência de 

propriedade de veículos automotores terrestres; III – Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN); IV – Imposto sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços 

(ICMS); V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU); 

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde 

humana; VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos 

cirúrgicos; VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública; 

IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de 

não fazer; X – indenizatórias; XI – notificações, interpelações e protesto 

judicial; § 2º Os feitos distribuídos até a data da entrada em vigor desta 

Resolução permanecerão com a competência inalterada. (...) Desta 

maneira, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009 se refere à 

competência de caráter absoluto, de forma a não dar azo à sua 

prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo julgador. Por 

tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo Civil, 

DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes 

e Lacerda para processar e julgar a presente demanda. INTIME-SE. 

Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o feito seja remetido ao 
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Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Pontes e Lacerda, 

após procedidas as baixas e anotações necessárias. CUMPRA-SE, 

providenciando o necessário. Pontes e Lacerda, 30 de maio de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 126305 Nr: 6395-30.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAR, HLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Mário Guedes Junior - 

OAB:190-A/RO

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de fls. 144, DETERMINO a intimação 

pessoal do denunciado HEMERSON LOPES MACHADO para que informe 

se constituirá novo causídico ou se deseja a nomeação da Defensoria 

Pública atuante nesta Comarca, devendo o sr. meirinho atestar tais 

conjunturas.

Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 47439 Nr: 4104-38.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Elias Martins Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 DIANTE DO EXPOSTO, em razão dos fatos acima noticiados, narrando o 

cometimento de fato definido como crime (art. 52 da LEP), DETERMINO A 

REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME de cumprimento da pena do 

reeducando, do semiaberto para o fechado, a teor do disposto no art. 118, 

inciso I, da LEP.Caso haja prisão preventiva decretada em ação penal 

diversa, DETERMINO que o tempo de prisão seja computado para fins de 

cumprimento de pena neste executivo, independentemente de se tratar de 

regime prisional diverso.Expeça-se mandado de prisão em desfavor do 

reeducando por intermédio do BNMP, que deverá ser encaminhado para 

cumprimento.Cumprido o mandado, conclusos para designação de 

audiência de justificação.Cientifique-se o Ministério Público e a 

Defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 159042 Nr: 12446-23.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Táliton Torres Cavalcante, Neres Silva dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT), João Otávio Mundim Oliveira - OAB:22817/MT

 21.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO os 

réus NERES SILVA DOS SANTOS e TALITON TORRES CAVALCANTE 

como incursos nas sanções previstas nos art. 157, §2º, inciso II do Código 

Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 85283 Nr: 2870-45.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Fonseca dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 DISPOSITIVO22.Por todo o exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia para, CONDENAR o acusado ROBSON FONSECA DOS SANTOS 

como incursos nas sanções previstas no art. 129, §9°, do Código Penal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 33238 Nr: 710-91.2006.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Fabrício Vilas Boas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705, Márcio Cesar de Almeida Dutra. - OAB:8.098

 Vistos, etc.

Homologo o pedido de desistência da testemunha José Arcílio Nicolau dos 

Santos.

Certifique-se/diligencie-se quanto ao retorno da carta precatória expedida 

para interrogatório do réu CARLOS FABRÍCIO VILAS BOAS.

Com a juntada da carta precatória cumprida, dê-se vista às partes para 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 84271 Nr: 1750-64.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Felix Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o longo lapso temporal desde a apresentação de rol de 

testemunhas;

Considerando que a última sessão plenária do tribunal do júri não se 

realizou em razão da ausência de localização de testemunhas arroladas 

pelas partes;

Considerando que a pauta de audiências está lotada, havendo poucos e 

preciosos espaços para designação de júri;

Visando maximizar o aproveitamento do tempo e dos recursos disponíveis 

nesta Vara;

DETERMINO a intimação das partes para apresentarem, no prazo de 

10(dez) dias, o endereço atualizado das testemunhas já arroladas, sob 

pena de preclusão.

Após, venham os autos conclusos para designação de nova data da 

sessão plenária do tribunal do júri.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 170258 Nr: 4882-56.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás-GO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Vieira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MARIANO DE SOUSA - 

OAB:31788/GO

 Vistos, etc.

DESIGNO o dia 25 de julho de 2018, às 15h30min, para realização de 

audiência com o intuito de realizar a oitiva das testemunhas Aldiney 

Ferreira Fue, Diego Alves Campos e Valdiney Paulino Moreira.

 Oficie-se ao Juízo deprecante informando os dados da presente carta 

precatória e a data agendada para realização de audiência.

Ciência ao Ministério Público, Defesa Técnica e/ou Defensoria Pública.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 37883 Nr: 2662-37.2008.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Marques
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453/MT

 Intimar o advogado do réu para manifestar se há interesse na oitiva das 

testemunhas Manoel Pedro do Nascimento e Adão Abreu Gama arrolada 

pela Defensoria Pública, devendo, caso haja interesse, declinar o 

endereço atualizado para que se proceda as intimações.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143863 Nr: 5194-66.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloir de Andrade Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELOIR DE ANDRADE DIAS, Filiação: 

Elizete de Andrade e Ivair Santana Dias, data de nascimento: 05/02/1995, 

brasileiro(a), natural de Presidente Médici-RO, solteiro(a), serviços gerais, 

Telefone 65 99649 8843. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Suspensão Condicional que se realizará no dia 

18/06/2018, às 15:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado.

Despacho/Decisão:

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-45.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

I. SILVA ALCANTARA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO & BRITO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALMIR BURDZ OAB - RO2086 (ADVOGADO)

 

Intimar advogada da parte promovente para manifestar-se no processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010845-45.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

parcialmente transcrita. "Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por 

mais de 30 dias, em razão da inércia do requerente em dar 

prosseguimento ao feito, julgo extinto o processo, sem apreciação do 

mérito, com fulcro §1º do art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000635-15.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA EUGENIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR OAB - MT0007400A (ADVOGADO)

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados da parte autora da data designada para 

audiência, conforme certidão que segue: "Certifico e dou fé que foi 

designado Audiência de Conciliação para o dia 18 de junho de 2018 às 

15:10h".

Comarca de Poxoréo

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 025/2018-DF

A Doutora LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI, Juíza de Direito Diretora 

do Foro da Comarca de Poxoréu, Estado de Mato Grosso, no uso se suas 

atribuições legais;

Considerando a implantação do Sistema de Processo Judicial Eletrônico – 

PJe na Secretaria e Gabinete da 2ª Vara desta Comarca, prevista para o 

dia 18/06/2018, conforme Portaria nº 456/2018-PRES;

Considerando o deslocamento e a convocação de todos os servidores 

lotados na 2ª Vara, nos dias 6 e 7 de junho de 2018 e os assessores e 

magistrado no dia 8 de junho de 2018, na Escola dos Servidores do TJMT, 

onde receberão treinamento para o manuseio das ferramentas disponíveis 

no PJE;

RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER o expediente da Secretaria da 2ª Vara desta 

Comarca, no período de 5 a 8/6/2018, tendo em vista que todos os 

servidores dessa unidade judiciária estarão em treinamento na Escola dos 

Servidores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso neste período.

Art. 2º - SUSPENDER o expediente do Gabinete da 2ª Vara desta 

Comarca, nos dias 7 e 8/6/2018, em razão de que o Magistrado e 

Assessores dessa unidade judiciária estarão treinamento na Escola dos 

Servidores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Art. 3º MANTER a pauta das audiências designadas da Secretaria da 2ª 

Vara desta Comarca dos dias 5 e 6/6/2018, para fins de não causar 

transtornos às partes e advogados intimados.

Art. 4º - DETERMINAR a suspensão dos prazos assinalados nos dias em 

que não haverá expediente na mencionada Secretaria, prorrogando-os 

para o primeiro dia útil subsequente.

Art. 5º - Os demais Departamentos do Fórum deverão permanecer com 

expediente e prazo normal neste período.

Art. 6º - CONVIDAR os membros da Ordem dos Advogados do 

Brasil-Subseção de Poxoréu, Ministério Público, Defensoria Pública, bem 

como os Procuradores deste Município, para participarem da capacitação 

no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, a realizar-se no dia 

18/6/2018, das 08h às 12h, no Tribunal do Júri desta Comarca.

Publique-se. Cumpra-se. Remetendo cópia à Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso, à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado 

de Mato Grosso e Subseção local, Ministério Público, Defensoria Pública, 

bem como os Procuradores do Município de Poxoréu-MT.

Poxoréu-MT, 30 de maio de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti. Juíza de Direito Diretora do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 75560 Nr: 1292-05.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Maciel de Macedo, Jussimário Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Farias Pinto, Paulo Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Pereira da 

Silva - OAB:19.456/MT

 Vistos em correição.

 Certifique-se o decurso de prazo para resposta do requerido Sr. PAULO 

SOARES DA SILVA, devidamente citado, conforme fl. 28-v.

 Após, tornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75618 Nr: 1321-55.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Bertulino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74340 Nr: 721-34.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldina Nascimento da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciárioi

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73159 Nr: 75-24.2017.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelaildes Pereira de Miranda, Adjair Pereira de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindberg S/A - Industria e Comércio, Lindberg 

Ribeiro Nunes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Ferreira Gomes Filho - 

OAB:12118

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/O, Maiara Cristiane da Silva Rosa - OAB:OAB/MT 

23703/O, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 Certifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

apresentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciárioi

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22204 Nr: 1166-38.2006.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RICARDO RODRIGUES DA SILVA, Cpf: 

01013862147, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação do executado para que fique ciente da 

constrição judicial realizado às fls. 174 e, querendo, impugnar.

Despacho/Decisão: VISTO,Permaneçam os autos conclusos em Gabinete 

para a realização da busca, via sistema RENAJUD.Ademais, relizada as 

diligências, cumpra-se conforme deliberado à decisão retro.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 29 de maio de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76074 Nr: 1528-54.2017.811.0014

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUdS, SUdS, MNdO, JSdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANDRA UMBELINO DA SILVA, Cpf: 

02369119101, Rg: 1883000-5, Filiação: Valdete Pereira dos Santos e 

Valdir Umbelino da Silva, data de nascimento: 17/07/1981, brasileiro(a), 

natural de Poxoréu-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 66-9623.0117 e 

atualmente em local incerto e não sabido MARCELO NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA, Filiação: Devailton Lelis de Oliveira e Joalice Sousa do 

Nascimento, data de nascimento: 10/03/2000, brasileiro(a), natural de 

Poxoréu-MT, solteiro(a), sem ocupação, Telefone 66 99624 1862. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo de fls. 

04/05, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.Expeça-se termo de 

guarda definitivo em favor da requerente JOELICE SOUSA DO 

NASCIMENTO (avó paterna).Ciência ao representante do Ministério 

Público.Defiro a justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Poxoréu/MT, 03 de outubro de 2017. Myrian Pavan SchenkelJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 29 de maio de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71300 Nr: 1200-61.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Maria 

Aparecida Souza Morais, Jucilene Luiza de Souza Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUCILENE LUIZA DE SOUZA MORAIS, 

Cpf: 01863014136, Rg: 1812978-1, Filiação: Jonas Alves de Souza e 

Cecilia Luiza dos Santos, data de nascimento: 29/09/1976, brasileiro(a), 

natural de Nobres-MT, casado(a), do lar. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .
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Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Custas processuais, se houverem, pela parte requerente.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Poxoréu/MT, 08 de 

novembro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 29 de maio de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66949 Nr: 650-03.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana de Souza Tunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ BATISTA, data de nascimento: 

25/03/1929, brasileiro(a), natural de Valente-BA, motorista. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para 

suprir a assinatura do requerido, possibilitando à parte autora a assinatura 

do formal de partilha no inventário extrajudicial dos bens deixados por seu 

falecido irmão.Custas, se houver, à cargo da requerente, contudo, 

SUSPENDO sua exigibilidade, uma vez que beneficiária da gratuidade de 

justiça. SEM honorários advocatícios, uma vez tratar-se de procedimento 

de jurisdição voluntária.Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o 

competente mandado. Após, AGUARDE-SE a manifestação das partes, em 

15 (quinze) dias, sem a qual DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, 

conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 29 de maio de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64682 Nr: 1044-44.2014.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Valdeni Barbosa dos Santos, Município 

de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIO VALDENI BARBOSA DOS 

SANTOS, Cpf: 04316357140, Rg: 2265398-8, Filiação: Lionoura Barbosa e 

Alberto Batista dos Santos, data de nascimento: 15/12/1990, brasileiro(a), 

natural de Apª do Leste/poxoréo-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 

66-9617.0907. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.Sem custas processuais e honorários advocatícios.Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 09 de 

agosto de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 29 de maio de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73918 Nr: 490-07.2017.811.0014

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCMdSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA 

DURAES, Cpf: 00991286162, Rg: 4842080, Filiação: Creuza Monteiro da 

Silva e José Uracy Campos da Silva, data de nascimento: 06/03/1978, 

brasileiro(a), natural de Poxoréo-MT, casado(a), Telefone 66-99685-9589. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, “a”, do Código de 

Processo Civil, para DECRETAR O DIVÓRCIO de MARCIA CRISTINA 

MONTEIRO DA SILVA DURAES e JUSCELINO ARAÚJO DURAES, com 

fundamento no artigo 226, § 6º, da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988.OFICIE-SE ao Cartório de Registro Civil competente para 

averbação do divórcio, juntamente com cópia desta sentença, e que a 

requerente retorne a usar o nome de solteira, qual seja MARCIA CRISTINA 

MONTEIRO DA SILVA, constando na averbação.A guarda do menor 

continuará com a genitora/requerida.IV – DAS DEMAIS 

DISPOSIÇÕES.Ciência ao Parquet.Intimem-se as partes acerca da decisão 

declaratória do divórcio.Em tempo, DEFIRO a gratuidade da justiça, motivo 

pelo qual não há custas a serem recolhidas.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.Poxoréu – MT, 23 de fevereiro de 2018. 

Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 29 de maio de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68915 Nr: 1636-54.2015.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRA, MRRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 811 de 962



PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GOMAR ALVES RIBEIRO, Cpf: 

62263447172, Rg: 946.964, brasileiro(a), solteiro(a), empresário. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo judicial 

de fl. 15, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.Ciência ao 

representante do Ministério Público.Diante da renúncia do prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 08 de novembro de 2017. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 29 de maio de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62447 Nr: 726-95.2013.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WSdS, PTSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILDEMAR SILVA DOS SANTOS, Cpf: 

03682835180, Rg: 2145192-3, Filiação: Maria Aparecida Silva dos Santos 

e Valdemar Alves dos Santos, data de nascimento: 07/12/1982, 

brasileiro(a), natural de Ji-paraná-RO, convivente, operador de máquinas, 

Telefone 66-9973.3241. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, II, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 30 de 

outubro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 29 de maio de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64826 Nr: 1150-06.2014.811.0014

 AÇÃO: Boletim de Ocorrência Circunstanciada->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KEILA CRISTINA NASCIMENTO DA 

SILVA, Filiação: Alexandra dos Santos Nascimento e Dorvalino Rodrigues 

da Silva, data de nascimento: 16/07/1996, brasileiro(a), natural de 

Poxoréu-MT, convivente, serviços gerais, Telefone 66-9969-2650. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

S e n t e n ç a :  P r o c e s s o  n º  1 1 5 0 - 0 6 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 3 4  ( C ó d i g o 

64826)SENTENÇAVISTO,Trata-se de Procedimento Especial para 

Apuração de Ato Infracional Instaurado em face do adolescente Queila 

Cristina Nascimento da Silva, pela prática do ato infracional análogo ao 

crime previsto no artigo 331 do Código Penal.Com vistas dos autos, o 

Ministério Público requereu o arquivamento dos autos ante a falta de 

interesse de agir, uma vez que o adolescente atingiu a maioridade (fls. 

20/21). É o relatório.FUNDAMENTO E DECIDO.Conforme consta na 

qualificação a adolescente Queila Cristina Nascimento da Silva atingiu a 

maioridade penal e civil, a luz dos art. 27 do Código Penal e 5o do Código 

Civil de 2002. Com efeito, a adolescente nasceu em 16.07.1996 e, assim, 

conta hoje maior de 21 (vinte e um) anos. Assiste razão ao órgão 

ministerial, diante do que prescreve o art. 121, § 5º do ECA. Não persiste a 

pretensão socioeducativa quando o adolescente atinge a 

maioridade.Declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de QUEILA CRISTINA 

NASCIMENTO DA SILVA, em virtude de ter atingido a maioridade, conforme 

art. 121, § 5º do ECA. Transitada em julgada a sentença e procedidas às 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 29 de maio de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70842 Nr: 963-27.2016.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, JGLCC, EAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELISÂNGELA ALVES LEITE, Cpf: 

90272382191, Rg: 1304535-0, Filiação: Marcos Roberto Silva Gonçalves e 

Maria José Leite, data de nascimento: 20/05/1979, natural de São 

Caetano-SP, convivente, Telefone 66-99613.6585. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Código 70842SENTENÇAVISTO,Cuida-se de embargos de 

declaração opostos por J. G. L. C. C., representado por sua genitora 

ELISÂNGELA ALVES LEITE alegando omissão na sentença de fls. 61/62, 

sob o argumento de não ter sido mencionado nada sobre o desconto em 

folha de pagamento do requerido solicitado na inicial.Os declaratórios 

foram opostos tempestivamente.É o relato do essencial.FUNDAMENTO E 

DECIDO.De elementar conhecimento que os embargos de declaração têm a 

finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em 

princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente 

deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer 

obscuridades porventura encontradas na sentença.Situando a tônica da 

questão, o embargante alega não ter sido mencionado nada na sentença 

sobre o desconto em folha de pagamento do requerido solicitado na 

inicial.Contudo, não assiste razão ao embargante. Explico.Compulsando 

minuciosamente os autos, vislumbra-se que em nenhum momento a parte 

requerente pugnou que a pensão alimentícia fosse descontada em folha 

de pagamento do requerido.Desta feita, fica o juízo impedido de determinar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 812 de 962



tal providência, a qual configuraria sentença “extra petita”. Acerca do 

tema, colaciono o seguinte julgado firmado pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, mutatis mutande:APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DE 

CARTÕES DE CRÉDITO E UMA PARCELA DO CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO PESSOAL – QUITAÇÃO DO CONTRATO DE CONTA 

CORRENTE NÃO REQUERIDA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MULTA DO ART. 1026, § 2º, DO CPC - 

AFASTADA - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO 

PROVIDO. 1. A análise de questão que não foi objetivamente pedido na 

peça exordial configura sentença “extra petita”. 2. A imposição da multa 

do art. 1.026, § 2º do CPC exige que o recurso seja protelatório ou, no 

mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso. (Ap 

31050/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)Posto 

isso, CONHEÇO dos declaratórios, contudo, NEGO-LHES PROVIMENTO, 

razão pela qual MANTENHO incólume a sentença objurgada.Intimem-se. 

Após, cumpra-se a sentença na íntegra.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Poxoréu – MT, 02 de abril de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 29 de maio de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75743 Nr: 1396-94.2017.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Mesquita de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abelmario Luis Vilela, Roniclei dos Santos 

Magnani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Djalma Cunha Martins Filho - 

OAB:5961/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ABELMARIO LUIS VILELA, Cpf: 

05315409104, Rg: 37.959, brasileiro(a), faz.arco iris e atualmente em local 

incerto e não sabido RONICLEI DOS SANTOS MAGNANI, Cpf: 

02038199183, casado(a), vereador. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil. 

Custas processuais, se houverem, pela parte requerente.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Poxoréu/MT, 1º de 

setembro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 29 de maio de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64759 Nr: 1104-17.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRdSR, MdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAEL ROBERTO RAMOS ROSA, Cpf: 

04172070183, Rg: 001.826.980, Filiação: Joana D'arc Ramos e Roberto 

Flávio Pereira Rosa, data de nascimento: 23/05/1992, brasileiro(a), natural 

de Aparecida do Taboado-MS, convivente, industriário. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, por não ser o caso incidência do § 4º, do 

artigo 485, do novel Código de Processo Civil. Por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. 

III, do NCPC.Deixo de condenar a parte requerente em custas e despesas 

processuais, além dos honorários advocatícios, ante a concessão da 

gratuidade da justiça.P.R.I. Com o trânsito em julgado, observadas as 

formalidades legais, arquivem-se e dê-se baixa nos autos.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Poxoréu – MT, 02 de fevereiro 

de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 29 de maio de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61055 Nr: 745-38.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DKAdS, MDAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIA DAYANE ALVES DOS SANTOS, 

Cpf: 04603658192, Rg: 2121711-4, Filiação: Caros dos Santos Silva e Elza 

Alves da Silva, data de nascimento: 21/05/1993, brasileiro(a), natural de 

Poxoréu-MT, convivente, estudante, Telefone 66 999115437. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 

Custas processuais, se houverem, pela parte requerente.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Poxoréu/MT, 06 de 

novembro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 29 de maio de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria nº 021/2018-DF.

O Exmo. Sr. Dr. Luís Felipe Lara de Souza, MM. Juiz de Direito Diretor do 

Foro em Substituição Legal da Comarca de São José do Rio Claro, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,...
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Considerando a greve geral dos caminhoneiros, de proporção nacional, 

amplamente divulgada pela mídia;

Considerando os transtornos causados no transporte em razão da 

escassez de combustíveis;

Considerando a recomendação contida no item 6, da r.decisão proferida 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no 

expediente nº 0048829-05.2018.811.0000 "...aos Senhores Juízes 

Diretores do Foro das Comarcas do Estado de Mato Grosso que, diante da 

situação concreta experimentada por cada Comarca, adotem as 

providências necessárias à preservação dos direitos dos usuários do 

sistema da Justiça, cabendo aos mesmos deliberarem sobre eventual 

suspensão dos prazos processuais, desde que mantido o regular 

expediente forense, o que deverá ser comunicado à Presidência e à 

Corregedoria-Geral da Justiça";

Considerando o Ofício nº 019/2018-OAB/MT-SJRC/GP oriundo da 

Representante da OAB/MT em São José do Rio Claro, requerendo a 

suspensão dos prazos processuais nesta Comarca;

Considerando, sempre, o interesse maior dos jurisdicionados;

Considerando que eventual prejuízo provocado pelo movimento paredista 

em relação à prática de atos processuais, poderá ser alegado e provado 

caso a caso, diretamente ao Juízo do respectivo feito.

RESOLVE:

Art. 1º -SUSPENDER todos os prazos processuais, nos processos físicos 

e eletrônicos, no dia 30 de maio de 2018 (quarta feira), com exceção dos 

feitos que, pela lei não são suspensos.

Art. 2º -MANTER o regular expediente forense, como já determinado no 

expediente nº. 0048829-05.2018 assinado pelo Digníssimo Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Art. 3º -PRORROGAR os prazos processuais que se iniciam ou se 

encerram na aludida data para o primeiro dia útil subsequente, com 

exceção dos feitos que, pela lei, não são suspensos durante as férias e 

recesso forense.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Corregedoria 

Geral da Justiça e à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. São José do Rio Claro-MT, 30 de maio de 2018.

Luís Felipe Lara de Souza Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição 

Legal

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 1740 Nr: 373-86.1999.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÉZIO FRANCISCHINI, ROBERTO VALDECIR 

BRIANTI, ANTONIO FRANCISCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ZANZARINI NETTO - 

OAB:9340/PR, PÉRICLES LANDGRARF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:6005-A/MT

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

para avaliação do imóvel. Outrossim, informo que o valor mencionado 

deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no seguinte endereço 

eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligências > Emissão de 

guia de diligência, devendo ser juntado o comprovante do pagamento nos 

autos, mediante petição, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77843 Nr: 573-29.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSMDO, SSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENEELE GARCIA CARNEIRO 

- OAB:21.103/MT, RAISA FERREIRA CARVALHO DA COSTA - 

OAB:19.723/MT

 Visto,

 Tendo em vista a composição firmada, homologo o acordo e extingo o 

feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios.

Transitada em julgado pela preclusão lógica, arquivem-se.

Dê-se vista ao Ministério Público Estadual.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29481 Nr: 229-92.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, NEUZA TEREZINHA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO, 

JAMES ROBERTO BOHM, JOACIR RENAN DE AZEVEDO, ROSANA 

DELIRES CANOVA DE AZEVEDO, MARILENE SHEREINER BOHM, CLOVIS 

CANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A, ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:4708-A/MT, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - OAB:13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:OAB/MT 4.708-A, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - 

OAB:13.477-A

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo solicitado às fls. 130. Portanto, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar manifestação no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 16280 Nr: 1361-63.2006.811.0033

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:OAB/MT 7.262-B

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão deferido às fls. 

242. Portanto, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora para requerer o que entender de direito no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 26401 Nr: 274-33.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA OPOPENCOSKI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64195 Nr: 1240-83.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): V G LUCINDO MOVEIS, ROSEMARY MARTINS, 

VALTER GOMES LUCINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

correspondência devolvida de fl. 98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 23211 Nr: 464-30.2009.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUZEBIO LIMA ACUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que tome ciência da perícia agendada para o 

dia 03/08/2018 às 07:00 horas, ma Av. Tancredo de Almeida Neves, 

635-W, Centro, Tangará da Serra-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74084 Nr: 2971-80.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA DAS CHAGAS, FABIO 

JANUÁRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão negativa do oficial de jutiça em relação Fernando Pereira das 

Chagas (fls. 91/92).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69284 Nr: 686-17.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J MAURICIO DE OLIVEIRA - ME, JOSÉ 

MAURICIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça de fls. 80/81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73646 Nr: 2795-04.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B V FINANCEIRAS/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIANE DA COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça de fls. 29/30.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 70327 Nr: 1302-89.2017.811.0033

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP, IBDM, JMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ, LFDAS, OS, EDOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL BATISTA DE MOURA - 

OAB:9.645/PR, JOSE MARIA MARIANO - OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JOSÉ CARLOS PEREIRA - 

OAB:11.810/MT, MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - OAB:14783/MT

 Visto.

Considerando o exaurimento do objetivo da instauração do presente 

incidente processual, determino o seu arquivamento, após as anotações e 

baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61704 Nr: 2583-51.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE PAULA COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783/MT

 Visto.

Considerando que esta magistrada encontrava-se de licença médica na 

data da audiência instrutória designada nestes autos, redesigno o ato para 

o dia _05___/__08___/2018, às _15___:_00___ horas.

Intimem-se as testemunhas arroladas, o Ministério Público Estadual, bem 

como a Defensora Pública atuante da Comarca.

Expeça-se carta precatória à Comarca de Nortelândia para fins de 

intimação da acusada acerca da audiência acima designada, bem como 

para interrogatório da ré acerca dos fatos narrados na peça inicial 

acusatória, devendo a missiva ser instruída com as peças pertinentes 

para o seu devido cumprimento.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56965 Nr: 2326-60.2014.811.0033

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, NATANAEL 

CASAVECHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSAO PAULO WATANABE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, EURIDES PARRON PARRON - OAB:20.719, MARCELO 

LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A, PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16011, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A

 Vistos etc.

1. Trata-se de ação civil pública por supostos atos de improbidade 

administrativa de ex-prefeito, consubstanciado em irregularidades na 

execução de convênio firmado pela municipalidade com o Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.

A petição inicial foi recebida (fl. 136).

O Ministério Público Federal (MPF), pela postulação de fl. 139, requereu a 

sua inclusão no polo ativo da demanda e a consequente modificação da 

competência para a Justiça Federal.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Acolho o pleito do MPF, porquanto, de acordo com a manifestação 

ministerial, tem-se presente, segundo sua ótica, interesse federal no caso 

sub examine decorrente do fato de se tratar de suposta irregularidades na 

aplicação de recursos federais, a legitimar, destarte, o processamento e 

julgamento do feito pela Justiça Federal.

Ademais, conforme decisão de declinação de atribuição levada a efeito 

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em procedimento 

investigatório então em curso perante aquela instituição, entendeu-se que 
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as então irregularidades narradas nesta ação coletiva, na época em 

investigação, envolviam recursos da União, daí por que o MPE encaminhou 

os autos do inquérito civil à Procuradoria da República em Mato Grosso 

(fls. 65/72).

Ainda que assim não fosse, infere-se da leitura da petição inicial e dos 

documentos a ela agregados que a demanda versa sobre alegada 

má-aplicação, por ex-prefeito, de recursos transferidos por autarquia 

federal (INCRA), envolvendo-se, consequente, interesse da União e, por 

corolário, competente será a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da 

Constituição Federal.

3. Ante o exposto, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA desta 2ª 

Vara Criminal e Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT para 

processar e julgar a ação e, por consequência, DETERMINO a remessa 

dos autos à Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso.

Intimem-se, via DJe, os patronos do autor e do requerido.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

Publique-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56965 Nr: 2326-60.2014.811.0033

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, NATANAEL 

CASAVECHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSAO PAULO WATANABE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, EURIDES PARRON PARRON - OAB:20.719, MARCELO 

LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A, PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16011, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A

 Vistos etc.

1. Trata-se de ação civil pública por supostos atos de improbidade 

administrativa de ex-prefeito, consubstanciado em irregularidades na 

execução de convênio firmado pela municipalidade com o Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.

A petição inicial foi recebida (fl. 136).

O Ministério Público Federal (MPF), pela postulação de fl. 139, requereu a 

sua inclusão no polo ativo da demanda e a consequente modificação da 

competência para a Justiça Federal.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Acolho o pleito do MPF, porquanto, de acordo com a manifestação 

ministerial, tem-se presente, segundo sua ótica, interesse federal no caso 

sub examine decorrente do fato de se tratar de suposta irregularidades na 

aplicação de recursos federais, a legitimar, destarte, o processamento e 

julgamento do feito pela Justiça Federal.

Ademais, conforme decisão de declinação de atribuição levada a efeito 

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em procedimento 

investigatório então em curso perante aquela instituição, entendeu-se que 

as então irregularidades narradas nesta ação coletiva, na época em 

investigação, envolviam recursos da União, daí por que o MPE encaminhou 

os autos do inquérito civil à Procuradoria da República em Mato Grosso 

(fls. 65/72).

Ainda que assim não fosse, infere-se da leitura da petição inicial e dos 

documentos a ela agregados que a demanda versa sobre alegada 

má-aplicação, por ex-prefeito, de recursos transferidos por autarquia 

federal (INCRA), envolvendo-se, consequente, interesse da União e, por 

corolário, competente será a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da 

Constituição Federal.

3. Ante o exposto, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA desta 2ª 

Vara Criminal e Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT para 

processar e julgar a ação e, por consequência, DETERMINO a remessa 

dos autos à Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso.

Intimem-se, via DJe, os patronos do autor e do requerido.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66097 Nr: 2366-71.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MIRANDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 8005 Nr: 2081-35.2003.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDOREMA VIANA REGINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDOREMA VIANA REGINATO - 

OAB:MT/3.500, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:11.065-A, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A/MT

 3. Ante o exposto, ACOLHO a Impugnação ao Cumprimento de Sentença 

de fls. 203/205 para reconhecer o excesso de execução no montante 

encontrado na planilha elaborada pelo executado/impugnante às fls. 

194/196 e fls. 187/193.Em consequência, HOMOLOGO os cálculos 

elaborados pelo impugnante às fls. 203/205, no valor de R$ 87.314,65 

(oitenta e sete mil trezentos e catorze reais e sessenta e cinco centavos) 

no que se refere ao principal (honorários) e R$ 9.863,96 (nove mil 

oitocentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos) no que 

concerne às custas e taxa judiciais.Expeça(m)-se alvará(s) de 

levantamento dos valores bloqueados (fl. 153), conforme cálculos ora 

homologados, em favor da exequente, sendo que eventual valor 

remanescente deve ser ressarcido ao executado.Intimem-se o(a/s) 

advogado(a/s) das partes da presente decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78983 Nr: 1054-89.2018.811.0033

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do 

julgamento meritório, INDEFIRO OS PEDIDOS DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA.Nos termos dos arts. 334 e 694, ambos do 

CPC, encaminhem-se os autos ao CEJUSC para que seja designada 

sessão de mediação.4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências:a)Retifique-se na autuação e no Sistema Apolo o novo valor 

da ação.b)Intime-se a parte requerente, através de seu procurador, via 

DJE, acerca do teor da presente decisão, bem como para comparecer na 

audiência a ser designada.c)Cite-se e intime-se o(a) requerido(a) acerca 

do teor da presente decisão, bem como para que compareça na audiência 

designada acompanhado de seu procurador. Conste do mandado de 

citação a expressa advertência de que o não comparecimento da parte 

requerida importará em confissão e revelia, bem como, em não havendo 

conciliação, deverá a parte ré, no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

contados da data da audiência de conciliação ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, oferecer 

contestação por petição.d)Ciência ao Ministério Público.5. Publique-se e 

cumpra-se.
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Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58784 Nr: 579-22.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSÃO DE ASS. DO 

ARAGUAIA E XINGU-SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BANDEIRA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal, acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 58, "CERTIFICO, e dou 

fé, em cumprimento ao mandado do MM.º Juiz Substituto desta Comarca, 

extraído dos autos da Ação Cível, processo/código nº 58784, na qual 

figuram como requerente SICREDI ARAXINGU e como requerido JOSÉ 

BANDEIRA AGUIAR que no intuito de localizar o requerido, me dirigi ao 

INDEA/MT para tentar obter informações sobre a Estância Vila Rica Santa 

Terezinha e assim sendo, fui informado que não tem cadastro no órgão e 

sabem que ele vendeu a terra e que achavam que estaria morando em 

Lago Grande. No dia 15/05/2018 me desloquei ao Lago Grande, distante 

da Sede da Comarca em 120 Km (ida) e lá fui informado pelo comerciante 

Paulo, que: “ele de vez em quando aparece aqui, já vi algumas vezes, mas 

não sei onde fica a terra dele”; Ante ao exposto, DEIXEI de CITAR o 

executado supracitado e devolvo à Segunda Secretaria".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44850 Nr: 1819-85.2013.811.0049

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

LESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V A PARREIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/A, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17.609/MT, 

JEFFERSON WEISS - OAB:17628/MT, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - 

OAB:18714-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61935 Nr: 2206-61.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMINDO BELARMINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para conferir a aposentadoria rural 

por idade ao trabalhador Armindo Belarmino da Silva com qualificação 

abaixo, e declarar o seu direito de perceber no mínimo um salário-mínimo 

por mês, inclusive abono anual na forma do art. 40 da Lei n.º 8.213/1991 e 

arts. 7.º incisos VIII e XXIV, e 201, § 2. °, da CF e Leis nº 4.090/1962 e nº 

4.749/1965, nos termos retro expendidos, a contar do requerimento 

administrativo ocorrido em 10/12/2015 - (fls. 21/22), com imediata 

implantação do benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, 

conforme regra do art. 497, caput, do CPC, tratando-se de verba de nítido 

cunho alimentar. Concedo à parte autora a TUTELA ANTECIPADA, visto 

que nesta fase o direito restou demonstrado, superando o conceito de 

prova inequívoca convincente à verossimilhança do alegado, que se 

revela no conceito de probabilidade. E este terminou não só atingido como 

ultrapassado pela certeza de que a parte autora é um trabalhador rural em 

regime de economia familiar e como tal tem direito ao benefício pretendido. 

Ainda mais contando com 62 anos, a informar a urgência não só por sua 

idade, mas pelo caráter essencial dos alimentos que esta espécie de 

benefício pretende suprir à pessoa rurícola. (...) Valerá o presente como 

oficio ao requerido para implantação do beneficio no prazo de 30 (trinta) 

dias, a partir da publicação desta sentença, sob pena multa diária no valor 

de R$ 200,00 (duzentos) reais, até R$ 10.000,00 (dez) mil reais, 

independentemente do trânsito em julgado desta decisão, além de eventual 

responsabilização por crime de desobediência.Preclusas as vias 

recursais e nada sendo requerido, ao arquivo com as anotações e baixas 

devidas. Publique-se. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61948 Nr: 2219-60.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOROTEIA CAVALCANTE DE FREITAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito para 

conferir a aposentadoria rural por idade a trabalhadora Doroteia 

Cavalcante de Freitas Silva com qualificação abaixo, e declarar o seu 

direito de perceber no mínimo um salário-mínimo por mês, inclusive abono , 

a contar do requerimento administrativo ocorrido em 11/09/2014 - (fl. 27), 

com imediata implantação do benefício no sistema de pagamento da 

autarquia requerida, conforme regra do art. 497, caput, do CPC, 

tratando-se de verba de nítido cunho alimentar. Concedo à parte autora a 

TUTELA ANTECIPADA, visto que nesta fase o direito restou demonstrado, 

superando o conceito de prova inequívoca convincente à verossimilhança 

do alegado, que se revela no conceito de probabilidade. E este terminou 

não só atingido como ultrapassado pela certeza de que a parte autora é 

trabalhadora rural em regime de economia familiar e como tal tem direito ao 

benefício pretendido. Ainda mais contando com 64 anos, a informar a 

urgência não só por sua idade, mas pelo caráter essencial dos alimentos 

que esta espécie de benefício pretende suprir à pessoa rurícola.Suma 

para implantação: Dorotéia Cavalcante de Freitas Silva, brasileira, casada, 

rurícola, RG n° 810319 SSP/MT, CPF n° 513.937.001-87, nascida em 

12/02/1954, natural de Jardim/CE, filha de João Vieira de Freitas e Daria 

Cavalcante de Freitas, residente e domiciliada no lote 81 do PA Brasipaiva, 

zona rural da cidade de Santa Cruz do Xingu/MT; aposentadoria rural por 

idade; um salário-mínimo, com abono anual, a partir do requerimento 

administrativo feito em 11/09/2014Valerá o presente como oficio ao 

requerido para implantação do beneficio no prazo de 30 (trinta) dias, a 

partir da publicação desta sentença, sob pena multa diária no valor de R$ 

200,00 (duzentos) reais, até R$ 10.000,00 (dez) mil reais, 

independentemente do trânsito em julgado desta decisão, além de eventual 

responsabilização por crime de desobediência.Preclusas as vias 

recursais e nada sendo requerido, ao arquivo com as anotações e baixas 

devidas.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 51709 Nr: 1752-52.2015.811.0049

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código: 51709

Vistos.

Ação de execução de alimentos, no interesse dos menores Maycon Alves 

Ferreira e Deydson Ferreira Brito, representados por sua genitora, Sra. 

Terezinha Roseli Alves da Silva em face de Reginaldo Ferreira Brito, todos 

devidamente qualificados na inicial.

 Determinou-se a citação da parte executada para, no prazo de 03 dias, 

efetuar o pagamento da dívida, esta restou prejudicada, conforme certidão 

de fls. 29.

À fl. 30 a advogada da exequente requereu suspensão do feito pelo prazo 

de 60 dias para localizar o endereço da autora.

Decorrido o prazo e tentar a intimação pessoal da autora, com vista dos 

autos, o Ministério Público manifestou pela extinção do processo com 

fundamento no artigo 485, inciso III do CPC, ante o abandono da causa, eis 

a parte autora não manteve seu endereço atualizado (fl. 43).

É o relatório.

 Julgo.

Cabe à parte que demanda um processo dar o atendimento às diligências 

necessárias a fim de se obter a tutela jurisdicional.

Sem maiores delongas, considerando o teor da certidão de fl. 29, dando 

conta que a parte Autora encontra-se em local ignorado, bem como 

manifestação ministerial de fls. 41 e 43, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

Por conseguinte, JULGO extinto o pedido, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, posto ser beneficiária da Justiça Gratuita. Sem condenação 

em honorários, ante a ausência de litigiosidade.

P.R. Desnecessária intimação da presente.

Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, anote-se, baixe-se e arquive-se com as 

devidas anotações de estilo.

Vila Rica/MT, 23 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62447 Nr: 2491-54.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVINA PEREIRA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para conferir a aposentadoria rural 

por idade a trabalhadora Alvina Pereira de Azevedo com qualificação 

abaixo, e declarar o seu direito de perceber no mínimo um salário-mínimo 

por mês, inclusive abono anual na forma do art. 40 da Lei n.º 8.213/1991 e 

arts. 7.º, incisos VIII e XXIV, e 201, § 2. °, da CF e Leis nº 4.090/1962 e nº 

4.749/1965, nos termos retro expendidos, a contar do requerimento 

administrativo ocorrido em 30/05/2017 - (fls. 22), com imediata implantação 

do benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme 

regra do art. 497, caput, do CPC, tratando-se de verba de nítido cunho 

alimentar. Concedo à parte autora a TUTELA ANTECIPADA, visto que 

nesta fase o direito restou demonstrado, superando o conceito de prova 

inequívoca convincente à verossimilhança do alegado, que se revela no 

conceito de probabilidade. E este terminou não só atingido como 

ultrapassado pela certeza de que a parte autora é trabalhadora rural em 

regime de economia familiar e como tal tem direito ao benefício pretendido. 

Ainda mais contando com 62 (sessenta e dois) anos, a informar a 

urgência não só por sua idade, mas pelo caráter essencial dos alimentos 

que esta espécie de benefício pretende suprir à pessoa rurícola carente. 

(...) Valerá o presente como ofício ao requerido para implantação do 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação desta 

sentença, sob pena multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, 

até R$ 10.000,00 (dez) mil reais, independentemente do trânsito em julgado 

desta decisão, além de eventual responsabilização por crime de 

desobediência.Preclusas as vias recursais e nada sendo requerido, ao 

arquivo com as anotações e baixas devidas.Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61943 Nr: 2215-23.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE JESUS PERRI DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para conferir a aposentadoria rural 

por idade a trabalhadora Terezinha de Jesus Perri de Andrade com 

qualificação abaixo, e declarar o seu direito de perceber no mínimo um 

salário-mínimo por mês, inclusive abono anual na forma do art. 40 da Lei 

n.º 8.213/1991 e arts. 7.º, incisos VIII e XXIV, e 201, § 2. °, da CF e Leis nº 

4.090/1962 e nº 4.749/1965, nos termos retro expendidos, a contar do 

requerimento administrativo ocorrido em 09/12/2015 - (fls. 32), com 

imediata implantação do benefício no sistema de pagamento da autarquia 

requerida, conforme regra do art. 497, caput, do CPC, tratando-se de 

verba de nítido cunho alimentar. Concedo à parte autora a TUTELA 

ANTECIPADA, visto que nesta fase o direito restou demonstrado, 

superando o conceito de prova inequívoca convincente à verossimilhança 

do alegado, que se revela no conceito de probabilidade. E este terminou 

não só atingido como ultrapassado pela certeza de que a parte autora é 

trabalhadora rural em regime de economia familiar e como tal tem direito ao 

benefício pretendido. Ainda mais contando com 62 (sessenta e dois) anos, 

a informar a urgência não só por sua idade, mas pelo caráter essencial 

dos alimentos que esta espécie de benefício pretende suprir à pessoa 

rurícola carente. (...) Valerá o presente como ofício ao requerido para 

implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 

publicação desta sentença, sob pena multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, até R$ 10.000,00 (dez) mil reais, independentemente do 

trânsito em julgado desta decisão, além de eventual responsabilização por 

crime de desobediência.Preclusas as vias recursais e nada sendo 

requerido, ao arquivo com as anotações e baixas devidas.Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 48397 Nr: 2072-39.2014.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA BITTENCOURT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:17.106/A/MT, KERLY JOANA CARBONERA - 

OAB:17107/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR o Instituto Nacional 

do Seguro Social a pagar o auxílio-doença a autora Vera Lucia Bittencourt, 

equivalente a um (01) salário mínimo mensal, a contar da cessação do 

benefício (15/09/2013 – fls. 96), com sua conversão em aposentadoria por 

invalidez, a contar da entrega do laudo pericial (06/12/2016), nos termos 

do art. 43 da Lei nº 8.213/1991, devidamente atualizado, a incluir 

gratificação natalina.Suma para implantação: Vera Lucia Bittencourt, 

brasileira, casada, RG n° 13/R-2.458.122 SSP/SC, CPF n° 893.521.061-72, 

nascida aos 22/10/1960, natural de Palmeiras das Missões/RS, filha de 

João Carlos de Oliveira e Ranire Nunes de Oliveira, residente e domiciliada 

na estrada rural, assentamento Brasil Paiva, sítio Por do Sol, na cidade de 

Santa Cruz do Xingu/MT; auxílio-doença desde a cessação do benefício 

(15/09/2013), convertido em aposentadoria rural por invalidez a partir do 

protocolo do laudo pericial (06/12/2016); um salário-mínimo, com abono 

anual. Isento o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS de pagar as 

custas e as despesas processuais, nos termos da Lei estadual de custas 

n.° 7.603/2001, das Leis n.° 9.289/1996 e 8.620/1993, assim como as 

disposições do item 2.14.5 da CNGC.Valerá o presente como ofício ao 
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requerido para implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a 

partir da publicação desta sentença. Sob pena multa diária no valor de R$ 

200,00 (duzentos) reais, até R$ 10.000,00 (dez) mil reais, 

independentemente do trânsito em julgado desta decisão, além de eventual 

responsabilização por crime de desobediência.Preclusas as vias 

recursais e nada sendo requerido, ao arquivo com as anotações e baixas 

devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 49908 Nr: 827-56.2015.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR o Instituto Nacional 

do Seguro Social a pagar o auxílio-doença ao autor Edilson Fernandes 

Souza, equivalente a um (01) salário mínimo mensal, a contar da cessação 

do benefício (15/02/2013 – fls. 23), com sua conversão em aposentadoria 

por invalidez, a contar da entrega do laudo pericial (04/10/2016), nos 

termos do art. 43 da Lei nº 8.213/1991, devidamente atualizado, a incluir 

gratificação natalina.Concedo à parte autora a TUTELA ANTECIPADA, 

visto que nesta fase o direito restou demonstrado, superando o conceito 

de prova inequívoca convincente à verossimilhança do alegado, que se 

revela no conceito de probabilidade (...) Valerá o presente como ofício ao 

requerido para implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a 

partir da publicação desta sentença. Sob pena multa diária no valor de R$ 

200,00 (duzentos) reais, até R$ 10.000,00 (dez) mil reais, 

independentemente do trânsito em julgado desta decisão, além de eventual 

responsabilização por crime de desobediência.Preclusas as vias 

recursais e nada sendo requerido, ao arquivo com as anotações e baixas 

devidas. Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60044 Nr: 1217-55.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAINIR MAFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR RIBAS - OAB:2.793/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para conferir a aposentadoria rural 

por idade a trabalhadora Clainir Mafra com qualificação abaixo, e declarar 

o seu direito de perceber no mínimo um salário-mínimo por mês, inclusive 

abono anual na forma do art. 40 da Lei n.º 8.213/1991 e arts. 7.º, incisos 

VIII e XXIV, e 201, § 2. °, da CF e Leis nº 4.090/1962 e nº 4.749/1965, nos 

termos retro expendidos, a contar do requerimento administrativo ocorrido 

em 25/11/2015 - (fls. 33/36.), com imediata implantação do benefício no 

sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme regra do art. 497, 

caput, do CPC, tratando-se de verba de nítido cunho alimentar. Concedo à 

parte autora a TUTELA ANTECIPADA, visto que nesta fase o direito restou 

demonstrado, superando o conceito de prova inequívoca convincente à 

verossimilhança do alegado, que se revela no conceito de probabilidade. E 

este terminou não só atingido como ultrapassado pela certeza de que a 

parte autora é trabalhadora rural em regime de economia familiar e como 

tal tem direito ao benefício pretendido. Ainda mais contando com 57 

(cinquenta e sete) anos, a informar a urgência não só por sua idade, mas 

pelo caráter essencial dos alimentos que esta espécie de benefício 

pretende suprir à pessoa rurícola carente. (...) Valerá o presente como 

oficio ao requerido para implantação do beneficio no prazo de 30 (trinta) 

dias, a partir da publicação desta sentença, sob pena multa diária no valor 

de R$ 200,00 (duzentos) reais, até R$ 10.000,00 (dez) mil reais, 

independentemente do trânsito em julgado desta decisão, além de eventual 

responsabilização por crime de desobediência.Preclusas as vias 

recursais e nada sendo requerido, ao arquivo com as anotações e baixas 

devidas.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56150 Nr: 2064-91.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUZIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para conferir a aposentadoria rural 

por idade ao trabalhador José Luzia da Silva com qualificação abaixo, e 

declarar o seu direito de perceber no mínimo um salário-mínimo por mês, 

inclusive abono anual na forma do art. 40 da Lei n.º 8.213/1991 e arts. 7.º 

incisos VIII e XXIV, e 201, § 2. °, da CF e Leis nº 4.090/1962 e nº 

4.749/1965, nos termos retro expendidos, a contar do requerimento 

administrativo ocorrido em 04/11/2013 - (fls. 18), com imediata implantação 

do benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme 

regra do art. 497, caput, do CPC, tratando-se de verba de nítido cunho 

alimentar. Concedo à parte autora a TUTELA ANTECIPADA, visto que 

nesta fase o direito restou demonstrado, superando o conceito de prova 

inequívoca convincente à verossimilhança do alegado, que se revela no 

conceito de probabilidade. (...) Valerá o presente como oficio ao requerido 

para implantação do beneficio no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 

publicação desta sentença, sob pena multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, até R$ 10.000,00 (dez) mil reais, independentemente do 

trânsito em julgado desta decisão, além de eventual responsabilização por 

crime de desobediência.Preclusas as vias recursais e nada sendo 

requerido, ao arquivo com as anotações e baixas devidas.Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56825 Nr: 2408-72.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO SANTOS DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, para 

conferir a aposentadoria rural por idade ao trabalhador Adelino Santos 

dos Reis com qualificação abaixo, e declarar o seu direito de perceber no 

mínimo um salário-mínimo por mês, inclusive abono anual , a contar do 

requerimento administrativo ocorrido em 02/08/2016 - (fl. 26), com imediata 

implantação do benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, 

conforme regra do art. 497, caput, do CPC, tratando-se de verba de nítido 

cunho alimentar. Concedo à parte autora a TUTELA ANTECIPADA, visto 

que nesta fase o direito restou demonstrado, superando o conceito de 

prova inequívoca convincente à verossimilhança do alegado, que se 

revela no conceito de probabilidade. E este terminou não só atingido como 

ultrapassado pela certeza de que a parte autora é um trabalhador rural em 

regime de economia familiar e como tal tem direito ao benefício pretendido. 

Ainda mais contando com 62 anos, a informar a urgência não só por sua 

idade, mas pelo caráter essencial dos alimentos que esta espécie de 

benefício pretende suprir à pessoa rurícola.Suma para implantação: 

Adelino Santos dos Reis, brasileiro, amasiado, rurícola, RG n.º 700883 

SSP/MT, CPF n.º 288.804.551.68, nascido em 03/07/1956, natural de 

Anápolis/GO, filho de Apolinário dos Reis e Florinda Benicia dos Santos, 

residente e domiciliado na Avenida dos Sábias, n° 63, bairro Cidade 

Jardim, Vila Rica – MT; aposentadoria rural por idade; um salário-mínimo, 

com abono anual, a partir do requerimento administrativo feito em 

02/08/2016.Valerá o presente como oficio ao requerido para implantação 

do beneficio no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação desta 

sentença, sob pena multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, 
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até R$ 10.000,00 (dez) mil reais, independentemente do trânsito em julgado 

desta decisão, além de eventual responsabilização por crime de 

desobediência.Preclusas as vias recursais e nada sendo requerido, ao 

arquivo com as anotações e baixas devidas. Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43015 Nr: 298-08.2013.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA ELIN LTDA -ME, JOEL PIZZATTO, 

JARBAS FAGUNDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.0077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHINTHIA MARIA 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 Vistos em correição.

Considerando a expiração do prazo correicional e havendo a necessidade 

de se encerrar os trabalhos correicionais com retomada do regular 

expediente, com fixação de orientações e melhoria na rotina cartorária, 

bem como com elaboração e encaminhamento de relatório à E.CGJ/TJMT, 

determino a manutenção deste feito conclusos em gabinete para, em 

prazo razoável, ser analisado e deliberado adequadamente.

Lance-se tal decisão no sistema APOLO, com o escopo de permitir seu 

conhecimento pelas partes interessadas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 43015 Nr: 298-08.2013.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA ELIN LTDA -ME, JOEL PIZZATTO, 

JARBAS FAGUNDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.0077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHINTHIA MARIA 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a, no prazo legal, recolher 

a diligência do Oficial de Justiça no valor correspondente a R$ 12,50 para 

o caso de diligência local, ou R$ 2,10 por Quilômetro, em caso de diligência 

rural, observando que em caso de diligência em outro Município, deverá 

ser acrescido ao valor, uma diária, correspondente a R$ 50,00; A quantia 

deverá ser depositada na Conta Corrente nº 5543-3 da Agência nº 

1843-0, do Banco do Brasil, em nome do Juízo Diretor do Fórum, devendo 

ser encaminhado o comprovante a este Juízo, via correio ou por fac simile, 

através do nº (66) 3554-1603. Deverá ser observado pela parte no ato do 

depósito as normas estabelecidas pela CNGC abaixo transcrita:

( 3.3.43 – Os Oficiais de Justiça receberão os valores das diligências por 

ato. 3.3.44 – Consideram-se ato único, para fins de pagamento de 

diligência, asintimações e citações que devem ser realizadas ao mesmo 

tempo no mesmo endereço. )

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 43015 Nr: 298-08.2013.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA ELIN LTDA -ME, JOEL PIZZATTO, 

JARBAS FAGUNDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.0077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHINTHIA MARIA 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 Fls. 57/58: defiro o pedido. Expeça-se o quanto necessário à efetivação 

da penhora.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 020/2018/DF.

 O Doutor MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS – MMº Juiz de Direito Diretor do 

Foro da Comarca de Itiquira, em Substituição Legal nesta Comarca de Alto 

Garças - Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

 CONSIDERANDO o período de 04 (quatro) dias de compensatórias da 

servidora EDNAR DA SILVA PRATES - Distribuidora, Contadora e 

Partidora, lotada nesta Comarca, para serem usufruídos período de 

04.06.2018 a 07.06.2018.

 R E S O L V E :

 D E S I G N A R a servidora ROSELEI RODRIGUES PEIXOTO STRUCKER – 

Técnica Judiciária, Matricula 1106, para exercer as funções de 

Distribuidora, Contadora e Partidora desta Comarca, no período 04.06.2018 

a 07.06.2018.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado.

 Alto Garças, 30 de maio de 2018.

 MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS

Juiz de Direito – Diretor do Foro

Em Substituição Legal

PORTARIA 019/2018/DF

O Doutor MARCIO ROGÉRIO MARTINS – MMº Juiz de Direito Diretor do Foro 

da Comarca de Itiquira em Substituição Legal nesta Comarca de Alto 

Garças – Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 10 (dez) dias de férias regulamentares 

relativas ao exercício de 2018 do servidor GERSON NUNES DOS SANTOS 

- Gestor Judiciário lotado na Secretaria da Vara Única desta Comarca, 

para serem usufruídos período de 11/06/2018 a 30/06/2018.

 CONSIDERANDO que o servidor GERSON NUNES DOS SANTOS Gestora 

Geral de 1ª Entrância lotada nesta Comarca, encontrará em gozo de 

compensatórias no período de 02/07/2018 a 13/07/2018.

 R E S O L V E :

D E S I G N A R o servidor ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS – Analista 

Judiciário, lotado na Secretaria da Vara Única desta Comarca, Matrícula 

32829, para exercer em substituição legal a função de Gestor Judiciário 

nos períodos de 11 à 30/06/2018 e 02 à 13/07/2018.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado.

Alto Garças, 30 de maio de 2018.

MARCIO ROGÉRIO MARTINS

 Juiz de Direito - Diretor do Foro

 Em Substituição Legal

PORTARIA Nº 021/2018/DF.

O Doutor AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI – MMº Juiz de Direito 

Diretor do Foro da Comarca de Guiratinga, em Substituição Legal nesta 

Comarca de Alto Garças - Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

CONSIDERANDO a greve geral dos caminhoneiros, de proporção nacional, 

amplamente divulgada pela mídia;

CONSIDERANDO os transtornos causados no transporte em razão da 

escassez de combustíveis;

CONSIDERANDO a recomendação contida no item 6, da decisão proferida 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no 

expediente nº 0048829-05.2018.811.0000 "...aos Senhores Juízes 

Diretores do Foro das Comarcas do Estado de Mato Grosso que, diante da 

situação concreta experimentada por cada Comarca, adotem as 

providências necessárias à preservação dos direitos dos usuários do 

sistema da Justiça, cabendo aos mesmos deliberarem sobre eventual 

suspensão dos prazos processuais, desde que mantido o regular 

expediente forense, o que deverá ser comunicado à Presidência e à 

Corregedoria-Geral da Justiça";

CONSIDERANDO o ofício nº 16/2018, datado de 30/05/2018, oriundo da 

OAB , 9ª Subseção da OAB de Alto Araguaia/MT, requerendo a 

suspensão dos prazos processuais e audiências na presente Comarca, 

diante dos recentes acontecimentos relacionados aos bloqueios de 
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estradas e vias de acesso às diversas cidades de Mato Grosso, o que 

desencadeou o desabastecimento nos postos de combustíveis, 

dificultando a locomoção de advogados e jurisdicionados.

CONSIDERANDO sempre, o interesse maior dos jurisdicionados;

CONSIDERANDO que eventual prejuízo provocado pelo movimento 

paredista em relação à prática de atos processuais, como audiências, 

poderá ser alegado e provado caso a caso, diretamente ao Juízo do 

respectivo feito,

RESOLVE:

Art. 1º. SUSPENDER todos prazos processuais, nos processos físicos e 

eletrônicos, nos dias 29 e 30 de maio de 2018 (terça e quarta-feira), com 

exceção dos feitos, que pela lei, não são suspensos durante as férias e 

recesso forense.

Art. 2º. No caso das audiências serão verificados caso a caso conforme 

requerimento das partes.

Art. 3º. MANTER o regular expediente forense, como já determinado no 

expediente n. 0048829-05.2018, assinado pelo digníssimo Presidente do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Art. 4º PRORROGAR os prazos processuais que se iniciam ou se 

encerram na aludida data para o primeiro dia útil subsequente 

(04/06/2018), com exceção dos feitos, que pela lei, não são suspensos 

durante as férias e recesso forense.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Corregedoria Geral da Justiça e à 

Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Alto Garças, 30 de maio de 2018.

AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito – Diretor do Foro

Em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 14442 Nr: 477-52.2011.811.0035

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Araújo Pae

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Trânsito de Mato 

Grosso - DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Ramsay de Lacerda 

- OAB:11892-A, Laura Amaral Vilela - OAB:9303, Leandro Alves 

Martins Jacarandá - OAB:10827, Lilian Mara Albuquerque Felicio - 

OAB:13.161 MT, Lucas Osviani - OAB:13920/MT, Mario Márcio de 

Lara Soriano - OAB:3946MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, Thiago França Cabral - OAB:11584

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a parte autora para que 

manifeste-se em termos de prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 54185 Nr: 436-41.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Santos Nery

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste em réplica à contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 44412 Nr: 1289-21.2016.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellington Carvalho de Oliveira, Espolio de Braz Oliveira 

Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSO JOSÉ BOTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS DE JESUS 

COSTA - OAB:9437/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte embargada para que, 

no prazo de 15(quinze) dias, manifeste-se acerca dos Embargos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 1315 Nr: 6-27.1997.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Arcoverde Angeli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Vizini Corrêa Júnior - 

OAB:3076-A/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - OAB:10286/MT, 

Simone Fengler Spiering - OAB:11920/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao advogado Dr.Quenesse 

Dyogo do Carmo, OAB/MT-10.286, para que manifeste-se acerca do 

desarquivamento requerido à fl.369, sob pena de novo arquivamento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43304 Nr: 860-54.2016.811.0035

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 860-54.2016.811.0035-ID-43304

ESPÉCIE: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: Josefa Ribeiro Rocha

PARTE RÉ: JOSÉ TIBURCIO ROCHA

CITANDO(A, S): José Tiburcio Rocha Filiação: Jose Candido Rocha e 

Altimina Moura, data de nascimento: 05/05/1924, brasileiro(a), natural de 

Diamantina-MG, solteiro(a), enfermeiro, Endereço: Local Incerto e Não 

Sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 01/07/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15(QUINZE) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de ação de divórcio litigioso proposta por 

Josefa Ribeiro Rocha em face de José Tiburcio Rocha, Narra a inicial que 

a requerente casou-se com o requerido em 28/10/1967, contudo esses 

não convivem há mais de 40 anos, sendo que a requerente não sabe 

informar onde o requerido vive atualmente. Não adquiriram bens, bem 

como não possuem filhos. Pugna pela decretação do divórcio, Em virtude 

do desconhecimento do atual paradeiro do requerido, bem como, dos 

documento de CPF que possibilitaria a busca, foi determinada a citação 

editalícia.

DESPACHO: Vistos etc. Cuida-se de ação de divórcio litigioso proposta por 

Josefa Ribeiro Rocha em face de José Tiburcio Rocha, ambos qualificados 

nos autos. Narra a inicial que a requerente casou-se com o requerido em 
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28/10/1967, contudo esses não convivem há mais de 40 anos, sendo que 

a requerente não sabe informar onde o requerido vive atualmente. Não 

adquiriram bens, bem como não possuem filhos. Pugna pela decretação do 

divórcio. Com a inicial foram juntados os seguintes documentos: 

declaração de hipossuficiente, termo de declaração, certidão de 

casamento, documentos pessoais e comprovante de endereço. É o 

relatório. Decido. I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Tendo em vista as 

informações dos autos de hipossuficiência da parte requerente, defiro o 

pedido de gratuidade da justiça, nos termos da lei 1.060/50, podendo ser 

revogado a qualquer momento se verificada a alteração da situação 

econômica da parte ou demonstrada a inveracidade da alegada situação 

de hipossuficiência. II – DO ENDEREÇO DO REQUERIDO Tendo em vista 

que se encontram presentes os requisitos necessários, recebo a inicial. 

Em consulta ao Sistema de Informações Eleitorais não foi possível 

encontrar o atual endereço do requerido. De outra banda, considerando 

que o cadastro no Infoseg desta Magistrada encontra-se inoperante, mas 

que existem outros sistemas online que também podem buscar o endereço 

da parte de forma efetiva, indefiro, o pleito de consulta ao sistema Infoseg. 

Neste sentido, verifico que não é possível realizar a consulta via 

BACENJUD, para localização do endereço do requerido, haja vista que não 

há informação nos autos do CPF desse. Assim, intime-se a autora para 

que informe o CPF do requerido, no prazo de 10 (dez) dias. Com a 

informação conclusos os autos para consulta do endereço do Sr. José 

Tiburcio Rocha.III – DA CITAÇÃO POR EDITAL Caso a parte autora informe 

que não possui o CPF do requerido, cite-se o requerido por edital para 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

certificando-se o decurso do prazo sem apresentação de contestação, 

nomeio, desde já, o Dr. Renan Araújo Gouveia Martins OAB/MT nº 22053, 

para apresentação da contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Com a 

apresentação da contestação, havendo preliminares intime-se a parte 

autora para apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, em não 

havendo voltem-me conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza Substituta.

Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 30 de maio de 2018.

Rogério Rodrigues dos Santos

 Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 1955 Nr: 354-69.2002.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esteve S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Newton Vasconcelos Bonfim Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gelson Luís Gall de Oliveira - 

OAB:3.966-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Martello Júnior - 

OAB:6.370-MT, Igor Giraldi Faria - OAB:7245/MT, Rafael Costa 

Bernadelli - OAB:34104-PR, Renata Marchioro - OAB:14.909/MT

 Nos termos da CNGC, tendo em vista o lapso temporal, IMPULSIONO o 

feito a parte autora para que atualize o débito de fls.230/236.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50314 Nr: 2281-45.2017.811.0035

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Humberto Domingues Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A, José Luiz Viola, 

Antônio Luiz Viola, Aparecida Castro Viola, WANDERLEIA SILVA 

CARVALHO VIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOMINGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 11.670-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeanne Karla Ribeiro - 

OAB:8367

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte embargante para que 

recolha a diligência do oficial de justiça visando a citação dos embargados 

José Luiz Viola e Wanderleia Silva Carvalho Viola, bem como, promova o 

preparo para expedição de Carta Precatória para citação dos embargados 

Antônio Luiz Viola e Aparecida Castro Viola

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50314 Nr: 2281-45.2017.811.0035

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Humberto Domingues Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A, José Luiz Viola, 

Antônio Luiz Viola, Aparecida Castro Viola, WANDERLEIA SILVA 

CARVALHO VIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOMINGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 11.670-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeanne Karla Ribeiro - 

OAB:8367

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito aos embargados nas pessoas 

de seus advogados, para, querendo, contestarem, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme determinam os artigos 677, parágrafo 3º c/c 679, 

ambos do Código de Processo Civil, advertindo-os, de que, se não houver 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados na inicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50314 Nr: 2281-45.2017.811.0035

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Humberto Domingues Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A, José Luiz Viola, 

Antônio Luiz Viola, Aparecida Castro Viola, WANDERLEIA SILVA 

CARVALHO VIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOMINGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 11.670-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeanne Karla Ribeiro - 

OAB:8367

 DECISÃO.

 Vistos etc.

 RECEBO os Embargos de Terceiro. Citem-se os Embargados através de 

seus advogados, para, querendo, contestarem, no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme determinam os artigos 677, parágrafo 3º c/c 679, ambos 

do Código de Processo Civil, advertindo-os, de que, se não houver 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados na inicial.

 Tendo em vista, o alto valor dos bens e o fato de que se suspensa a 

constrição, estes poderão ser vendidos a terceiros postergo a análise da 

tutela de urgência, para após o contraditório.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 ____________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33287 Nr: 1683-33.2013.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENOVEVA DOS SANTOS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a reexpedição da RPV Sucumbencial nesta data, para constar o 

valor dos juros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44707 Nr: 1433-92.2016.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Adamski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

promova o preparo para distribuição da Carta Precatória de Citação a ser 

expedida para a Comarca de Alto Araguaia/MT

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43787 Nr: 2172-54.2017.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO SCHUSTER JÚNIOR - 

OAB:40191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Determino a digitalização do processo principal (Execução Fiscal), nos 

termos do art. 223 da CNGC, e o posterior apensamento a estes 

Embargos, conforme já determinado anteriormente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38525 Nr: 1263-46.2016.811.0092

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ana Inacia Teodora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Considerando a ausência de prejuízos, defiro o pedido formulado pela 

parte autora e antecipo a audiência de instrução e julgamento para o dia 4 

de julho de 2018, às 15h15min (MT).

A parte autora e suas testemunhas deverão ser intimadas na pessoa do 

advogado, via DJe.

Intime-se o INSS com urgência.

Alto Taquari/MT, 29 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35011 Nr: 678-28.2015.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rabobank Internacional Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Kohlrausch, Gilberto Jair 

Kohlrausch, Loiva Ana Kohlrausch Kok, Guilherme Kok, Romeo 

Kohlrausch, CRISTA MARLENE KOHLRAUSH, Helber Henrique Irgang, 

Dilaine Regina Turchetto Kohlrausch, Daniela Turchetti Irgang

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tardioli Lucio de 

Lima - OAB:206.727/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES ARAUJO GRACINDO 

DE OLIVEIRA - OAB:6.005 A - MT, Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:6.005A/MT

 DECISÃO

I – Defiro o pagamento dos honorários periciais remanescentes de forma 

parcelada, em 6 vezes, porém, devidamente atualizado e acrescido de 

juros no percentual de 1% (um por cento) ao mês.

 Intime-se a perita sobre a decisão e a parte executada para início dos 

depósitos.

 II – Realmente, em não ocorrendo a arrematação do bem levado à hasta 

não é devida comissão ao leiloeiro, por se tratar de atividade de risco, 

ressalvado o direito ao ressarcimento das despesas devidamente 

comprovadas. Assim, reconsidero a decisão que determinou a designação 

da praça no sentido de afastar a fixação de comissão nos casos de 

suspensão, remição ou acordo.

 Intimem-se as partes e o leiloeiro.

Alto Taquari/MT, 29 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46350 Nr: 341-34.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISABETH SCHLATTER, MARIA ANGÉLICA 

STROHER ZAPPAROLI VIEIRA, DANIEL ZAPPAROLI DINIZ VIEIRA, Antonio 

Carlos Schlatter Zaparoli, BRUNA SCHLATTER ZAPPAROLI, DIEGO 

CUSTODIO, Luiz Renato Zapparolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:69001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON ANTONIO PATTINI 

JUNIOR - OAB:19.522-B/MS, JEFFERSON E. P. SANTOS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S.S - OAB:702/2015-MS, Jefferson Elias Pereira dos 

Santos - OAB:6181/MS, THIAGO BATISTA BARBOSA - OAB:19165-B

 DECISÃO

Acolho a manifestação do Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento 

do arresto e INDEFIRO o pedido de anulação da constrição formulado pela 

parte executada.

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

pagamento das diligências complementares, conforme já determinado 

anteriormente.

Com a juntada do comprovante de pagamento, devolva-se a precatória à 

origem, independentemente de novo despacho.

Intimem-se.

Alto Taquari/MT, 29 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 17957 Nr: 1088-33.2008.811.0092

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurides Baraldo, Maria Romilda Alves Baraldo, Claudemir 

Baraldo, Sandra Mara Montovani Baraldo, Nivaldo Baraldo, Rosa Maria 

Leticia Baraldo, Aurelio Baraldo, Irene Picioli Baraldo, Euclides Baraldo, 

Alzira Pavan Baraldo, Valdecir Baraldo, Ivanete Silveira Baraldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vianna Empreendimentos Agropecuarios Ltda, 

GGK Empreendimentos Imobiliarios S.A, Valdemar Tieppo, HELENA 

GARBUGE DE SÁ, Sergio Garbugio, Joaquin Estevão de Melo, Douglas 

Júnior Turchetti, GGK Empreendimentos Imobiliarios S.A, Antonio Moacyr 

Tonsis, Maria Augusta Tonsis, Rubens Tonsis, Enedina Garbugio Tonsis, 

Wilson Antonio Palaro, Inês Cavalli Palaro, Luiz Alberto Palaro, Tais 

Cardoso Palaro, Adelino Palaro, Angelina Fritegotto Palaro, Valdomiro 

Garbugio, Anésia Garbugio Lucio, Adelino Garbugio, Maria Garbugio 

Ortega, Julia Garbugio, Jose Altair Tonsis, Maria Cristina Fideles, Deonilda 

Garbugio Bortolon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDI DE COL - OAB:6381/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio de Oliveira Luchési 

Filho - OAB:129.281 -SP, Luciana Tenuta Portela - OAB:10.228

 Certifico que serve a presente para fins de intimar a parte requerida 

Taquari Empreendimentos Agropecuários LTDA, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, juntar aos autos estatuto social, comprovar a sucessão da 

empresa Vianna Empreendimentos Agropecuários LTDA, bem como 

regularizar a representação processual sob pena de revelia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47972 Nr: 1081-89.2018.811.0092

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Movimentos não identificados (sem 
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representação conhecida)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO TEIXEIRA OZI - 

OAB:172.594/SP, FERNANDA MARA PICÃO CORRÊA - OAB:127594, 

MARICÍ GIANNICO - OAB:149.850/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 47972

Tendo em vista a certidão de fls.124, INTIME-SE a parte autora, via DJE, 

para que recolha as custa e taxas judiciais.

Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido liminar.

Alto Taquari/MT, 29 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33745 Nr: 1316-95.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIOVALDO FRANCISCO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 33745

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Cobrança movida pelo Banco Bradesco Cartões S.A, 

em face de Oriovaldo Francisco de Araujo, ambos devidamente 

qualificados.

 Às fls. 54 o Requerente requereu a desistência da presente demanda.

É o sucinto relato. Decido.

Compulsando os autos verifica-se que não houve a triangularização 

processual, dispensando, assim, a intimação do requerido à luz do § 4º do 

artigo 485 do NCPC.

 Por tais razões, homologo a desistência da ação, motivo pelo qual resolvo 

o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

 Sem custas finais, pois já foi recolhido no início e sem honorários, pois 

não houve apresentação de resposta.

 Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, independentemente de 

nova determinação.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 29 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46385 Nr: 347-41.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVdS, MAVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, JOÃO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - 

OAB:358143

 DECISÃO

Considerando o teor da certidão juntada na Ref. 86, esclarecendo que o 

advogado foi devidamente intimado, via DJe, mantenho as decisões e atos 

já realizados.

Cumpra-se os atos da decisão que designou a audiência.

Intimem-se.

Alto Taquari/MT, 29 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 15460 Nr: 1008-40.2006.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S-PdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBPT, AT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:166496/SP, Celso Umberto Luchesi - OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 15460

 DECISÃO

Com fulcro no art. 782, § 3º, do CPC, defiro a inclusão do nome da parte 

executada em cadastro de inadimplentes, cuja ordem deverá ser 

encaminhada por meio do sistema SERASAJUD, no importe de R$ 

1.391.347,75 (um milhão, trezentos e noventa e um mil, trezentos e 

quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), sendo a data do débito: 

15/02/2017.

 Determino a suspensão do processo pelo período de 1 (um) ano.

Após, intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito sob pena de extinção.

Arquive-se provisoriamente o feito, com as devidas anotações para fins 

de relatório estatístico.

Alto Taquari/MT, 18 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 14930 Nr: 475-81.2006.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Menezes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP, Tanise Cristina Tortorelli - OAB:215084/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691 MT

 Cód. 14930

Despacho

Inicialmente, determino a conversão da ação para o cumprimento de 

sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 

do Novo Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor da condenação, conforme dispõe o artigo 

85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil.

Não proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do 

Novo Código de Processo Civil.

Intime-se,

Alto Taquari/MT, 18 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36224 Nr: 110-75.2016.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filhho - 

OAB:4.482 OAB/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 36224

Decisão

Banco Volkwagen S/A ingressou com Ação de Busca e Apreensão em 

face de Benedito Rogério dos Santos, ambos qualificados na exordial, 

objetivando a apreensão do veículo descrito na cédula de crédito bancário 

entranhado às fls. 12/22.

Comprovada a mora do requerido por meio de notificação judicial (fls. 

32/36), a liminar foi deferida às fls. 62/63 e, de acordo com a certidão de 

fls. 70, o bem não foi apreendido por não ter sido encontrado pelo oficial 

de justiça.

Em petição juntada às fls. 115/119 o autor requer a conversão da busca e 

apreensão em Execução de Título Extrajudicial.
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É o necessário.

Decido.

Conforme se denota nos autos, após o deferimento de liminar de busca e 

apreensão, foi expedido mandado, objetivando a busca e apreensão do 

bem, restando frustrada a tentativa.

No caso dos presentes autos, ainda que o réu não tenha sido citado, é 

prescindível a citação prévia do demandado para viabilizar a conversão, 

porquanto é suficiente a constatação de que o bem dado em garantia não 

tenha sido encontrado.

De acordo com o artigo 4º do Decreto Lei nº 911/69, dispõe:

“Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na 

posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, 

a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na 

forma prevista no capítulo II do Livro II da Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 

1973 – Código de Processo Civil.” (Redação dada pela Lei nº 

13.043/2014).

Todavia, tendo em vista a revogação do Código de Processo Civil de 1973 

e a vigência no novo Código de Processo Civil de 2015, as disposições 

previstas sobre a competência do processo de execução encontra-se no 

Capítulo II do Livro II da Lei 13.105/2015.

 Nesse diapasão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - 

LEASING - PAGAMENTO DE PARTE SUBSTANCIAL DO CONTRATO - 

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DIREITO JUSTO - DIREITO LEGAL 

- ANALOGIA - BUSCA E APREENSÃO - DECRETO LEI 911/69 - 

CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO.

O julgador não pode ser incondicionalista. Muitas vezes aplica-se o direito 

justo sobre o direito legal, as normas morais acima das leis positivas, não 

podendo as normas definir todas as situações, dilatando-se regras, de 

modo a ampararem hipóteses imprevistas. Aplica-se a Teoria do 

Adimplemento Substancial do contrato nos casos em que o devedor 

quando já efetuou quase a totalidade do pagamento da dívida e, assim 

demonstrado, por analogia, aplicada a questão em ações regidas pelo 

Decreto-Lei 911/69, concluindo pela falta de interesse de agir em ajuizar 

ação de reintegração de posse e cujo andamento oportunizará 

enriquecimento, sendo a pretensão desproporcional do credor em prejuízo 

do devedor que se encontra em recuperação judicial, cabendo a este 

procurar outros meios para recebimento do saldo remanescente. Nos 

casos desta natureza, a medida mais prudente é converter a ação de 

busca e apreensão em ação de cobrança, através da forma executiva e, 

até, se for o caso, penhorar o próprio bem.

(TJ-MT - Ag 116911/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, 

Publicado no DJE 09/11/2016).

Assim, tendo em vista o que dispõe o artigo 5º, do Decreto Lei nº 911/69 e 

artigo 829, do Código de Processo Civil, CONVERTO A PRESENTE AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL e 

determino:

1) A correção da autuação, fazendo constar “Execução de Título 

Extrajudicial” como o nome da ação.

 2) Cite(m)-se o(s) executado(s) para pagar a dívida, custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% 

(dez por cento), no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. (Art. 829 

do NCPC).

3) O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do art. 

827, §1º, do Novo Código de Processo Civil, em caso de pagamento 

integral no prazo declinado, os honorários advocatícios serão reduzidos 

pela metade.

4) Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua 

titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 

quanto bastem, para garantir a execução, seguindo o processo na forma 

do art. 830 do Código de Processo Civil.

5) As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de 

férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis, mesmo antes das 6 e 

depois das 20 horas, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal.

6) Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos à 

execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das 

peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do art. 231, do Novo Código de Processo Civil.

7) Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta 

por cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento 

do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês.

8) Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a opção pelo parcelamento 

importa renúncia ao direito de opor embargos, e o não pagamento de 

qualquer das prestações acarretará o vencimento das prestações 

subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato reinício 

dos atos executivos, bem como a imposição de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações não pagas. (Art. 916, §§ 5º e 6º, do 

NCPC).

9) Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, 

mediante o recolhimento das respectivas taxas, se for o caso, o 

exequente poderá requerer diretamente à Serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 828, que servirá também aos fins previstos no 

art. 782, §3º, todos do Novo Código de Processo Civil.

10) Expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as 

averbações e comunicações necessárias, comprovando posteriormente 

nos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de 

eventual responsabilização.

Intimem-se.

Alto Taquari/MT, 29 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16088 Nr: 439-05.2007.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marcos Bortolás, Maria de Lurdes Kuhn 

Bortolas, Pedro Sachser Bigas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar as partes acerca da 

petição e documentos de fls. 147/159.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40927 Nr: 463-81.2017.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderley Santeiro Teodoro, Vania Maria Carrijo 

Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Mauri Garbúgio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS DARIU SALDIVAR 

CABRAL - OAB:17895-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Mary Magda Queiroz Dias - OAB:22.109/MT, 

Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Código: 40927

Intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, explicitando o cabimento e 

pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja necessidade de 

prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, o respectivo rol 

de testemunhas.

Com as especificações das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Alto Taquari/MT, 29 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37409 Nr: 568-92.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalcio Bonotto Lena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 
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OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35182 Nr: 768-36.2015.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FOLLMANN 63842122004, Valdir 

Follmann, NOELI KOPP FOLLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 8142 Nr: 664-30.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zulmiel Barbosa Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Rodrigues - 

OAB:174.837SP, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610-MT, 

LUCIANA MARIA LOPES KAPITANIEC - OAB:168.364 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 8142

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução proposta por Basf S/A, em face de Zulmiel 

Barbosa Machado, todos qualificados nos autos.

Às (fls.181), a parte autora peticionou requerendo a extinção da ação, 

com fulcro no art. 924, III, do CPC.

Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Com Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil.

Com fulcro no art. 782, § 4º, do CPC, determino a exclusão do nome da 

parte executada do cadastro de inadimplentes, cuja ordem deverá ser 

encaminhada por meio do sistema SERASAJUD.

Valor Atualizado do débito: R$ 1.184.551,00.

Data do débito: 02/11/2017.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Desnecessária a intimação do réu revel.

P.I.

Alto Taquari/MT, 17 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46573 Nr: 412-36.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 6º Vara Cível de Campo Grande-MS, MSMT - 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI, 

Rodrigo Ferri de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Lacerda Nantes 

Franceschini - OAB:9.764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21077 Nr: 1219-37.2010.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DCdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBdA, EFdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaury Jácomo - 

OAB:1384/GO

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido constante à inicial, 

concedendo a guarda da infante Maria Eduarda Fidelis Borges à autora, 

sendo assegurado aos requeridos o livre direito de visitas.Extingo o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Expeça-se termo de guarda definitiva da infante em 

favor da autora.Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.Ciência ao Ministério Público,P.I.Alto Taquari/MT, 22 de 

maio de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 23012 Nr: 726-89.2012.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Daycoval S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 23012

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de Veículo proposta pelo 

BANCO DAYCOVAL S/A, em face de ADEMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

todos qualificados nos autos.

O requerente foi intimado para se manifestar no prosseguimento do feito 

(fl. 44), contudo decorreu o prazo sem manifestação, conforme certidão 

de fls. 46.

 É o relatório

Decido

No presente caso verifica-se que a parte autora deixou de dar o regular 

andamento ao feito, mesmo tendo sido devidamente intimada, mantendo-se 

inerte até a presente data.

 Ademais, observa-se, ainda, que o presente feito encontra-se sem 

manifestação da parte autora, com considerável lapso temporal, fato este 

que caracteriza demasiada desídia no prosseguimento da presente ação.

Neste sentido, demonstrada atitude que revela desinteresse na demanda, 

caracterizando o abandono do processo, a extinção do feito é medida 

imperiosa.

 Diante do exposto, Julgo Extinto o presente processo, Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Custas já recolhidas no início.

Deixo de condenar a parte autora no pagamento dos honorários 

advocatícios, tendo em vista que não houve a triangularização processual.

P.I.

Alto Taquari/MT, 23 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22819 Nr: 533-74.2012.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Martins da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 SENTENÇA

Acolho a manifestação ministerial de fls.104/106, adoto-a como razões de 

decidir, e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu CÍCERO MARTINS 

DA SILVA, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, 

nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.

 Arbitro honorários advocatícios ao advogado nomeado para patrocinar a 

defesa do réu em juízo, no importe de 2 (duas) URH.

 Com o trânsito e julgado arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Alto Taquari/MT, 22 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22364 Nr: 81-64.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Althaus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Cód. n º 22364

SENTENÇA

Trata-se de Executivo de Pena do reeducando DOUGLAS ALTHAUS, 

condenado a uma pena de pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de 

detenção, em regime semiaberto, e ao pagamento de 130 (cento e trinta) 

dias multa, pelo cometimento do delito tipificado no art. 155, § 4º, c/c art. 

71, todos do CP.

Designada audiência admonitória, foi estabelecida as condições para o 

cumprimento da pena.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, constata-se que o reeducando cumpriu as 

condições estabelecidas, bem como toda a pena imposta, razão pela qual 

se impõe a sua extinção.

ANTE O EXPOSTO:

I – Declaro cumprida a pena imposta ao reeducando na Ação Penal n° 

187-02.2007.811.0092 - Código 15835 – VARA ÚNICA de ALTO 

TAQUARI/MT.

 Transitada em julgado, cumpra-se o disposto no art. 202 da Lei de 

Execuções Penais e 982, § 2°, da CNGC/MT, comunicando a extinção da 

pena ao Instituto Nacional de Identificação - INI, ao Tribunal Regional 

Eleitoral - TRE, via Sistema INFODIP, e ao Cartório Distribuidor.

II – Intime-se o reeducando da sentença, bem como para o pagamento da 

pena de multa, conforme requerido à cota ministerial de fls.69. 

Comprovado o pagamento integral, arquivem-se. Do contrário, remeta-se a 

cobrança da pena de multa à Fazenda Pública (Procuradoria-Geral do 

Estado).

III – Após, arquivem-se com as cautelas de estilo.

 Alto Taquari/MT, 23 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 2467 Nr: 730-10.2004.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): César Augusto Burttet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Martinez França - OAB:

 SENTENÇA

Acolho a manifestação ministerial de fls.419/421, adoto-a como razões de 

decidir, e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu CÉSAR AUGUSTO 

BURTTET, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, 

nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.

Nestes casos, a orientação emanada da E. Corregedoria Geral de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, conforme o art.1.387 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, in verbis:

“Art.1.387. - Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e 

absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, bastando a 

intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser 

nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato”.

 Assim, intime-se o réu por meio de seu patrono via DJE da presente 

sentença.

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem os presentes autos ao 

arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo, 

independentemente de nova determinação.

Alto Taquari/MT, 23 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22331 Nr: 48-74.2012.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Augusta de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antenaldo Carrijo de Souza - 

OAB:26247/GO, Katia Mascarenhas Navas - OAB:17.075A- MT, 

Silvanio Amelio Marques - OAB:293188/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 22331

SENTENÇA

Trata-se de Ação Declaratória (Auxílio Doença) movida por Maria Augusta 

de Souza em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, todos 

devidamente qualificados.

 Às fls. 95, a Requerente pugnou pela extinção do feito, por perda do 

objeto, tendo em vista que já se encontra recebendo aposentadoria por 

idade desde 23/07/2012, não sendo possível o acúmulo do referido 

benefício com o ora pleiteado.

O requerido, devidamente intimado, tomou ciência da manifestação do 

autor e nada requereu (fl. 95, vº).

Por tal razão, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, nos termos do 

artigo 485, inciso VI do CPC, DIANTE DA PERDA SUPERVENIENTE DO 

OBJETO.

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, encaminhem-se os 

presentes autos ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, independente de nova determinação.

Sem custas nem honorário.

P.I.

Alto Taquari/MT, 23 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20841 Nr: 983-85.2010.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alceni Ferreira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia Mascarenhas Navas - 

OAB:17.075A- MT, Silvanio Amelio Marques - OAB:293188/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de 

Processo Civil.Eventuais custas e honorários advocatícios pela 

requerente, ficando suspensa a obrigação por ser a autora beneficiária da 

justiça gratuita.Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, 

encaminhem-se os presentes autos ao arquivo procedendo-se às baixas 

e anotações de estilo, independente de nova determinação.P.I.Alto 

Taquari/MT, 22 de maio de 2018. Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20704 Nr: 846-06.2010.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jocimara Mochi Jorge, Claudiney Aparecido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudiney Aparecido da Silva - 

OAB:42.206 PR, Jocimara Mochi Jorge - OAB:11231-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel da Cruz Muller Abreu 

Lima - OAB:MT/6177, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:SP/207681

 Código 20704

Sentença

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo exequente em face da 

sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito (fls. 

352/352, vº).

 Aduziu a parte embargante que houve contradição na sentença 

embargada, no que diz respeito à extinção do processo por desinteresse 

da exequente, ora embargante, ante a falta de sua intimação pessoal para 

dar o devido andamento ao feito, conforme determina o artigo 485, §1º do 

CPC.

Pede a correção dos vícios apontados para dar prosseguimento ao feito.

É o relatório.

DECIDO.

Pois bem, em que pese os argumentos lançados pela parte embargante, 

entendo que a sentença exarada não possui qualquer omissão ou 

contradição.

Na realidade, tem-se um descontentamento com a Justiça da decisão, cujo 

meio cabível para impugnação não é o escolhido pela parte, mas recurso 

próprio à superior instância.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

“Efeitos modificativos. Os embargos de declaração não são palco para a 

parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. 

Por isso não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos 

quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de 

Processo Civil” (STJ - Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes 

Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05).

Ademais, conforme o artigo 485, III, do Código de Processo Civil, o juiz não 

resolverá o mérito quando:

 “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

 À fl. 350, foi certificado o decurso do prazo sem manifestação da parte 

exequente, mesmo tendo sido devidamente intimada.

No presente caso, sendo o exequente advogado em causa própria, 

desnecessária a sua intimação pessoal nos moldes do art. 485, § 1º, do 

CPC, uma vez que atinge essa finalidade a intimação realizada pelo Diário 

Oficial.

 Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO COM BASE NO 

ART. 267, III, DO CPC - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS 

DISPOSIÇÕES QUE REGEM O PROCESSO DE CONHECIMENTO - 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE - 

ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA - INTIMAÇÃO REALIZADA POR MEIO 

DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - POSSIBILIDADE - NÃO INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 240/STJ - EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA - RECURSO 

IMPROVIDO. O processo de execução pode ser julgado extinto com 

fundamento no art. 267, III, do CPC, em caso de abandono pela parte 

interessada, uma vez que as normas que regem o processo de 

conhecimento se aplicam subsidiariamente à execução (art. 598, CPC). 

Sendo o exequente advogado em causa própria, desnecessária a 

intimação pessoal nos moldes do art. 267, § 1º, do CPC, uma vez que 

atinge essa finalidade a intimação realizada pelo Diário Oficial, 

regularmente publicada, constando o nome correto do destinatário e o 

escopo do ato. Tratando-se de execução não embargada, não se aplica à 

espécie a Súmula 240/STJ, que exige o requerimento do réu para que o 

feito seja julgado extinto. (TJMT - AgR 42571/2008, DES. LEÔNIDAS 

DUARTE MONTEIRO, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 11/06/2010, Publicado 

no DJE 22/06/2010)

AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 

ACOLHIMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS E DO DEPÓSITO 

DESATENDIDA. ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA. ART. 267, § 1º, DO 

CPC. - Tratando-se de advogado em causa própria, prescindível é a sua 

intimação pessoal para fins do disposto no art. 267, § 1º, do CPC. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ – REsp 218.284/RS, Rel. Ministro 

BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 15/02/2001, DJ 

07/10/2002, p. 260)

ANTE O EXPOSTO, conheço, mas REJEITO os embargos declaratórios, 

mantendo-se inalterada a sentença.

Intimem-se.

 Alto Taquari/MT, 23 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 17965 Nr: 1146-36.2008.811.0092

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia Itauleasing de Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - 

OAB:11.340-A/MT, Ellen Laura Leite Mungo - OAB:10.604 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Cód. 17965

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar movida 

pela CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, em face de 

FRANCISCO CORREA DA SILVA, ambos devidamente qualificados.

 Às fls. 96 o Requerente requereu a desistência da presente demanda.

Por tais razões, homologo a desistência da ação, motivo pelo qual resolvo 

o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

 Sem custas finais, pois já foi recolhido no início e sem honorários, pois 

não houve apresentação de resposta.

 Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, independentemente de 

nova determinação.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 24 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21441 Nr: 251-70.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomáz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 21441

DECISÃO

Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi solicitado junto ao 

sistema INFOJUD cópia das declarações de imposto de renda no intuito de 

localizar bens da parte executada passíveis de penhora, conforme 

extratos em anexo.

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

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção.

Considerando a juntada de declaração de imposto de renda, determino que 

doravante os autos tramitem em segredo de justiça, devendo ser afixada 

TARJA MARROM e etiqueta contendo tal informação na capa dos autos.

Alto Taquari/MT, 23 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20602 Nr: 746-51.2010.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Mauri Garbúgio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 20602

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 828 de 962



Decisão

Homologo, o acordo entabulado entre as partes informado às fls. 85/87, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, ficando, por 

consequência, suspensa a execução, nos termos do art. 922, caput, do 

Código de Processo Civil.

Determino a remessa do feito ao arquivo provisório, com baixa no relatório 

estatístico.

Alto Taquari/MT, 23 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21941 Nr: 753-09.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Bonvino Esgueira, Maria Jose 

Bonvino Esgueira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 21941

DECISÃO

Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi realizada busca junto ao 

sistema INFOJUD no intuito de localizar bens da parte executada passíveis 

de penhora, sem êxito, conforme extrato em anexo.

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

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 24 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 8600 Nr: 355-09.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMS E RUFFO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELIZABETE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Americo dos Reis 

- OAB:63152/SP, Marineide Anastacio Americo dos Reis - 

OAB:62467/SP, Paschoal Porto - OAB:230953/SP, SERGIO AUGUSTO 

FREDERICO - OAB:80246 - SP

 Cód.: 8600

Decisão

Antes de determinar a adjudicação do imóvel penhorado às fls. 95, 

expeça-se carta precatória à Comarca de Assis-SP, para realização de 

nova avaliação do bem, tendo em vista que já se passaram mais de 9 anos 

de sua avaliação, conforme fls. 168.

Após a nova avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido prazo, certifique-se o necessário e voltem os autos conclusos 

para homologação do laudo.

Intimem-se.

Alto Taquari/MT, 24 de maio de 2017.

Fabio Alves Cardos

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 2941 Nr: 174-08.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual, Nelci Elisa Peiter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGEL IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ethienne Gaião de Souza Paulo 

- OAB:, Francisco de Assis dos Santos - OAB:, João Virgilio do 

Nascimento Sobrinho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Casillo - OAB:3903 PR, 

JOSÉ AUGUSTO LARA DOS SANTOS - OAB:31460 PR, Sandro W. 

Pereira dos Santos - OAB:24.540/PR

 DECISÃO

Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi realizada busca junto ao 

sistema INFOJUD no intuito de localizar bens da parte executada passíveis 

de penhora, sem êxito, conforme extrato em anexo.

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

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 23 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20397 Nr: 542-07.2010.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 20397

DECISÃO

Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi solicitado junto ao 

sistema INFOJUD cópia das declarações de imposto de renda no intuito de 

localizar bens da parte executada passíveis de penhora, conforme 

extratos em anexo.

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

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção.

Considerando a juntada de declaração de imposto de renda, determino que 

doravante os autos tramitem em segredo de justiça, devendo ser afixada 

TARJA MARROM e etiqueta contendo tal informação na capa dos autos.

Alto Taquari/MT, 23 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 1862 Nr: 171-53.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA PIEDADE BERNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719-MT, Estevão Pinheiro Jota - OAB:14553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ebenezer Soares Belido - 

OAB:2774, Jairo Pires Mafra - OAB:7906/MS

 Cód. 1862

Despacho

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre o petitório de fls. 440/454.

Alto Taquari/MT, 22 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16884 Nr: 41-24.2008.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viturino Ferreira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 16884

DESPACHO

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se do 

retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Transcorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

Alto Taquari/MT, 23 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 3201 Nr: 633-10.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solorrico Indústria e Comércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MANOEL DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorival Marcolino Claro - 

OAB:5236/MT

 Cód. 3201

DESPACHO

Intime-se a executada para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestar quanto à penhora realizada às fls. 247/248, vº.

Não sendo nada pugnado pelo executado, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, informar a conta bancária para 

transferência do referido valor bloqueado.

Alto Taquari/MT, 23 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31902 Nr: 135-59.2014.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noemi Pereira de Souza, Noemi Pereira de 

Souza - ME, Marta Bezerra da Rocha, Eligimar Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:28.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Cód. 31902

DESPACHO

Intime-se o exequente para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestar quanto à juntada da Declaração de Imposto de Renda de 

fls.123/128.

DETERMINO ao cartório que como tome as cautelas devidas, pois a ação 

deve tramitar em segredo de justiça, nos termos do art. 189, III, do CPC.

Alto Taquari/MT, 23 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18100 Nr: 1283-18.2008.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Pio XII

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIMAR RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Drielli Cristina Lopes dos 

Santos - OAB:23.648-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 18100

DESPACHO

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

sobre a resposta apresentada pelo Instituto de Defesa Agropecuária do 

Estado de Mato Grosso (INDEA-MT) de fl. 97.

Alto Taquari/MT, 23 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 13727 Nr: 479-55.2005.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquina Teles dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP, Tanise Cristina Tortorelli - OAB:215084/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Carvalho 

Costa - OAB:5409/RN

 Código 13727

DESPACHO

Intime-se o exequente para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar no prosseguimento do feito.

Alto Taquari/MT, 23 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31896 Nr: 129-52.2014.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMRB, ARRB, ABB, ABRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 31896

DESPACHO

Considerando a justificativa apresentada pela executada, determino a 

remessa do feito ao Centro de Conciliação para tentativa de composição 

amigável entre as partes.

 A executada deverá ser intimada no endereço constante no extrato do 

Infojud em anexo.

Alto Taquari/MT, 24 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30886 Nr: 388-81.2013.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Cândido de Paula Neto, Adalgisa Mendes 

Cândido de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio Filho, Luiz Henrique 

Lazarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adejunior Genuino - 

OAB:14.658-A -MS, Paulo César da Silva Queiroz - OAB:3.647-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Cód. 30886

Despacho

Intimem-se as partes do retorno dos autos para, querendo, requerer o que 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Alto Taquari/MT, 24 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 335 Nr: 8-22.1996.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Moraes da Silva - ME, Ricardo Tadeu 

Lourimier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT - 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graziele Penachioni 

Claudino - OAB:MT/ 16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - 

OAB:MT/ 9.087

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte exequente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 830 de 962



das custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial datado de 

23/4/2018.

Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-83.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SINESIO BATISTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

Dados do processo: Processo: 1000091-83.2017.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 18.740,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: REQUERENTE: SINESIO BATISTA JUNIOR 

REQUERIDO: CLEITOMAR DE PAULA FINALIDADE: INTIMAÇÃO, acima 

qualificada(o, s), para comparecer(em) à audiência de INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO para o Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e 

Julgamento Data: 20/06/2018 Hora: 14:00, na sede do JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA, sito no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). 2. Pretendendo a parte reclamada produzir prova testemunhal, 

deverá comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 

03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais 

provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a 

intimação de suas testemunhas, deverá a parte reclamada requerer tal 

providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de 

instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARAPUTANGA , 30 de maio de 2018. MARIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-83.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SINESIO BATISTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

Dados do processo: Processo: 1000091-83.2017.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 18.740,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: REQUERENTE: SINESIO BATISTA JUNIOR 

REQUERIDO: CLEITOMAR DE PAULA FINALIDADE: INTIMAÇÃO, acima 

qualificada(o, s), para comparecer(em) à audiência de INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO para o Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e 

Julgamento Data: 20/06/2018 Hora: 14:00, na sede do JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA, sito no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). 2. Pretendendo a parte reclamada produzir prova testemunhal, 

deverá comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 

03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais 

provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a 

intimação de suas testemunhas, deverá a parte reclamada requerer tal 

providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de 

instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARAPUTANGA , 30 de maio de 2018. MARIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-62.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NELCINA CANDIDA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

Dados do processo: Processo: 1000267-62.2017.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 37.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR, 

BANCÁRIOS, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: REQUERENTE: NELCINA CANDIDA DE JESUS REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: INTIMAÇÃO, acima qualificada(o, s), 

para comparecer(em) à audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o 

Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento Data: 

20/06/2018 Hora: 15h00, na sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA, sito no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). 2. Pretendendo a parte reclamada produzir prova testemunhal, 

deverá comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 

03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais 

provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a 

intimação de suas testemunhas, deverá a parte reclamada requerer tal 

providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de 

instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARAPUTANGA , 30 de maio de 2018. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-62.2017.8.11.0038
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Parte(s) Polo Ativo:

NELCINA CANDIDA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

Dados do processo: Processo: 1000267-62.2017.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 37.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR, 

BANCÁRIOS, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: REQUERENTE: NELCINA CANDIDA DE JESUS REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: INTIMAÇÃO, acima qualificada(o, s), 

para comparecer(em) à audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o 

Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento Data: 

20/06/2018 Hora: 15h00, na sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA, sito no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). 2. Pretendendo a parte reclamada produzir prova testemunhal, 

deverá comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 

03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais 

provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a 

intimação de suas testemunhas, deverá a parte reclamada requerer tal 

providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de 

instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARAPUTANGA , 30 de maio de 2018. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-70.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUES VALDO DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

Dados do processo: Processo: 1000357-70.2017.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 12.320,57; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: REQUERENTE: MARQUES 

VALDO DOS SANTOS SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO, acima qualificada(o, s), para comparecer(em) à 

audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o Tipo: Instrução e 

Julgamento Sala: Instrução e Julgamento Data: 20/06/2018 Hora: 17:00, na 

sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Pretendendo a parte reclamada produzir 

prova testemunhal, deverá comparecer à audiência acompanhada de suas 

testemunhas, até 03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma 

ocasião, as demais provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. 

Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá a parte reclamada 

requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ARAPUTANGA , 30 de maio de 2018. MARIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - 

TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-70.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUES VALDO DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

Dados do processo: Processo: 1000357-70.2017.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 12.320,57; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: REQUERENTE: MARQUES 

VALDO DOS SANTOS SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO, acima qualificada(o, s), para comparecer(em) à 

audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o Tipo: Instrução e 

Julgamento Sala: Instrução e Julgamento Data: 20/06/2018 Hora: 17:00, na 

sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Pretendendo a parte reclamada produzir 

prova testemunhal, deverá comparecer à audiência acompanhada de suas 

testemunhas, até 03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma 

ocasião, as demais provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. 

Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá a parte reclamada 

requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ARAPUTANGA , 30 de maio de 2018. MARIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - 

TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-30.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA CRISTINA DUARTE COELHO (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEISIELI GONCALVES MERINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

Dados do processo: Processo: 1000295-30.2017.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: REQUERENTE: GLAUCIA CRISTINA DUARTE COELHO, 

MARCOS ANTONIO DE CARVALHO REQUERIDO: GEISIELI GONCALVES 

MERINO FINALIDADE: INTIMAÇÃO, acima qualificada(o, s), para 

comparecer(em) à audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento Data: 20/06/2018 

Hora: 18h00, na sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela 

parte reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Pretendendo a parte reclamada produzir prova testemunhal, deverá 

comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 03 (três) 

no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais provas que 

tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a intimação de 

suas testemunhas, deverá a parte reclamada requerer tal providência, por 

escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de instrução e 

julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARAPUTANGA, 30 de maio de 2018. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-30.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA CRISTINA DUARTE COELHO (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEISIELI GONCALVES MERINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

Dados do processo: Processo: 1000295-30.2017.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: REQUERENTE: GLAUCIA CRISTINA DUARTE COELHO, 

MARCOS ANTONIO DE CARVALHO REQUERIDO: GEISIELI GONCALVES 

MERINO FINALIDADE: INTIMAÇÃO, acima qualificada(o, s), para 

comparecer(em) à audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento Data: 20/06/2018 

Hora: 18h00, na sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela 

parte reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Pretendendo a parte reclamada produzir prova testemunhal, deverá 

comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 03 (três) 

no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais provas que 

tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a intimação de 

suas testemunhas, deverá a parte reclamada requerer tal providência, por 

escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de instrução e 

julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARAPUTANGA, 30 de maio de 2018. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010227-54.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F M C CENTER CAR LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que foi peticionado pela requerida F.M.C Center Car 

LTDA. a intimação da testemunha Emanuel Rondon Garcia, porém indicou o 

mesmo endereço pelo qual retornou as tentativas anteriores de intimação, 

conforme correspondência devolvida e juntada aos autos no ID nº 

12334306. Desta forma, INTIMO a requerida para que indique o atual 

endereço COMPLETO (rua, número, bairro, cidade e CEP) da testemunha 

para que se faça a devida intimação. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-88.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PEREIRA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000026-88.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ALESSANDRA PEREIRA 

LOPES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com EFEITO INFRINGENTE interposto 

por TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO S.A.), no prazo de 5 (cinco) dias, 

dirigida ao juiz, com indicação/alegação de omissão e pedido de reforma 

da sentença, sob a alegação de que não restou comprovado nos autos a 

ocorrência de dano moral, juntando com o recurso gravação e alega que 

com essa restou demonstrado o aceite pela consumidora, diversamente 

do que por ela afirmado na exordial. A parte adversa apresentou 

contrarrazões. É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Há a oposição de recurso embargos de declaração com 

indicação/alegação de omissão, interposto/apresentado por escrito e no 

prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 
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decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração com 

indicação/alegação de omissão e pedido de reforma da sentença, sob a 

alegação de que não restou comprovado nos autos a ocorrência de dano 

moral, juntando com o recurso gravação e alega que com essa restou 

demonstrado o aceite pela consumidora, diversamente do que por ela 

afirmado na exordial, cuja parte adversa apresentou contrarrazões. A 

omissão alegada pela recorrente/embargante não restou demonstrada 

porque analisado no decisum a questão da responsabilidade da 

fornecedora, cuja conduta resultou na negativação do nome da parte 

reclamante nos cadastros restritivos, e a adversa/reclamada, quando da 

instrução regular do processo, não se desincumbiu do seu ônus/dever 

probatório, fazendo a juntada de gravação que alega demonstrar a 

contratação pela consumidora somente após preferida sentença de mérito 

e quando já preclusa a juntada de prova que não pode ser considerada 

nova. A embargante objetiva a reanálise do mérito da sentença em 

decorrência da juntada de gravação com o recurso de embargos, o que 

não se mostra possível porque a sentença sequer foi omissa, mas se 

utilizou das provas até então disponíveis para análise. O Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que “É admissível a juntada de documentos novos, 

inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento 

indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e 

seja observado o princípio do contraditório (art. 435 do CPC/2015)”, assim 

como que “A utilização de prova surpresa é vedada no sistema pátrio 

(arts.. 10 e 933 do Código de Processo Civil de 2015) por permitir burla ou 

incentivar a fraude processual” e, por fim, “Há preclusão consumativa 

quando à parte é conferida oportunidade para instruir o feito com provas 

indispensáveis acerca de fatos já conhecidos do autor e ocorridos 

anteriormente à propositura da ação e esta se queda silente”. (REsp 

1721700/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018) O recurso de embargos 

de declaração não se presta à reanálise do mérito da sentença com base 

em provas outras que sequer existiam no autos quando proferido o 

decisum, devendo a irresignação ser combatida através do recurso 

inominado, mormente quando teve a oportunidade de fazer a juntada da 

gravação com a contestação/defesa ou questionar sobre isso em 

audiência de instrução e julgamento, mas a parte informou que "que não 

tem provas a produzir senão as que já se encontram nos autos" - Id. Num. 

7996237. Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque NÃO 

demonstrou qual o(a) omissão da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 21 de maio de 2018 - 09:32:53. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-88.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PEREIRA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000026-88.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ALESSANDRA PEREIRA 

LOPES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com EFEITO INFRINGENTE interposto 

por TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO S.A.), no prazo de 5 (cinco) dias, 

dirigida ao juiz, com indicação/alegação de omissão e pedido de reforma 

da sentença, sob a alegação de que não restou comprovado nos autos a 

ocorrência de dano moral, juntando com o recurso gravação e alega que 

com essa restou demonstrado o aceite pela consumidora, diversamente 

do que por ela afirmado na exordial. A parte adversa apresentou 

contrarrazões. É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Há a oposição de recurso embargos de declaração com 

indicação/alegação de omissão, interposto/apresentado por escrito e no 

prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 

9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem 

permitem o seu conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo 

para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação 

dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração com 

indicação/alegação de omissão e pedido de reforma da sentença, sob a 

alegação de que não restou comprovado nos autos a ocorrência de dano 

moral, juntando com o recurso gravação e alega que com essa restou 

demonstrado o aceite pela consumidora, diversamente do que por ela 

afirmado na exordial, cuja parte adversa apresentou contrarrazões. A 

omissão alegada pela recorrente/embargante não restou demonstrada 

porque analisado no decisum a questão da responsabilidade da 

fornecedora, cuja conduta resultou na negativação do nome da parte 

reclamante nos cadastros restritivos, e a adversa/reclamada, quando da 

instrução regular do processo, não se desincumbiu do seu ônus/dever 

probatório, fazendo a juntada de gravação que alega demonstrar a 

contratação pela consumidora somente após preferida sentença de mérito 

e quando já preclusa a juntada de prova que não pode ser considerada 

nova. A embargante objetiva a reanálise do mérito da sentença em 

decorrência da juntada de gravação com o recurso de embargos, o que 

não se mostra possível porque a sentença sequer foi omissa, mas se 

utilizou das provas até então disponíveis para análise. O Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que “É admissível a juntada de documentos novos, 

inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento 

indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e 

seja observado o princípio do contraditório (art. 435 do CPC/2015)”, assim 

como que “A utilização de prova surpresa é vedada no sistema pátrio 

(arts.. 10 e 933 do Código de Processo Civil de 2015) por permitir burla ou 

incentivar a fraude processual” e, por fim, “Há preclusão consumativa 

quando à parte é conferida oportunidade para instruir o feito com provas 

indispensáveis acerca de fatos já conhecidos do autor e ocorridos 

anteriormente à propositura da ação e esta se queda silente”. (REsp 

1721700/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018) O recurso de embargos 

de declaração não se presta à reanálise do mérito da sentença com base 

em provas outras que sequer existiam no autos quando proferido o 

decisum, devendo a irresignação ser combatida através do recurso 

inominado, mormente quando teve a oportunidade de fazer a juntada da 

gravação com a contestação/defesa ou questionar sobre isso em 

audiência de instrução e julgamento, mas a parte informou que "que não 

tem provas a produzir senão as que já se encontram nos autos" - Id. Num. 

7996237. Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque NÃO 

demonstrou qual o(a) omissão da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 
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I. Cumpra. Araputanga-MT, 21 de maio de 2018 - 09:32:53. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68053 Nr: 1602-38.2018.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TNDCDB, RSDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ARRUDA DE CARLI 

ESTEVES - OAB:15389/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME(M)-SE o(a) patrono(a) do(s) autor(es), via DJe, para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, retificar o valor da causa, adequando-o a soma dos 

valores dos bens do casal, eis que atribuído o valor da causa a 

importância de R$ 1.000,00 (hum mil reais), sob pena de cancelamento da 

distribuição e consequente indeferimento da petição inicial (art. 290, CPC).

 INTIME(M)-SE, ainda, para que comprove(m) a alegada hipossuficiência de 

recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC ou 

recolher as devidas custas processuais em 15 (quinze) dias.

Se recolhida as custas processuais, CERTIFIQUE-SE o 

Distribuidor/Contador Judicial, no prazo de 5 (cinco) dias, se o valor das 

custas judiciais e/ou das taxas judiciárias foram recolhidas 

adequadamente.

Em sendo a certidão positiva, ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério 

Público para manifestação e VOLTEM-ME os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55511 Nr: 2974-90.2016.811.0026

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douglas Dorileo Joaquim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZINO CAMPOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKLAEL DANELICHEN DE 

OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:17889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Isto posto, ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA e JULGO EXTINTO sem 

resolução de mérito a presente demanda, com fundamento no artigo 2675, 

inciso IV do Código de Processo Civil.Isento de custas e 

honorários.Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de 

estilo.Intimem-se as partes.Cientifique-se o Ministério Público.4. Diante dos 

fatos narrados pelo autor em sede de petição inicial, remetam-se cópias 

dos autos ao Ministério Público para que tome as providências que julgar 

necessárias.5. DECLARO esta sentença publicada com a entrega na 

Escrivania. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45692 Nr: 1400-03.2014.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdair Vieira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Civaldo Flávio de Souza, Nivaldo Bento Vieira, 

Moacir da Ross Corsini, Aldeni Queiros dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de AGOSTO 

de 2017 às 13h30min.Consigno que, as partes deverão depositar o rol em 

cartório, no prazo de 05 (cinco) dias, ou se já apresentado, informar sobre 

o uso das prerrogativas do §2º do artigo 455, CPC.Caso contrário, devera 

proceder a parte interessada a intimação de suas testemunhas da data 

designada, devendo comprovar nos autos a intimação com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, salvo se tratar das 

hipóteses prevista no §4º, do mesmo dispositivo.Por fim, considerando 

que ausência de Defensor Público nesta Comarca, NOMEIO a Dra. Isabella 

Amaral Ferreira, OAB n. 22.786-MT, para defender os interesses da parte 

autora, devendo ser intimada de tal encargo.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 14826 Nr: 3234-22.2006.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o douto Advogado 

Nomeado, Dr. Eder Pereira de Assis, via Dje, dando-lhe ciência do múnus a 

ser exercido nos presentes autos, sobretudo para que, no prazo de 02 

(dois) dias apresente as razões ao Recurso em Sentido Estrito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 21659 Nr: 168-58.2011.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Leasing S.A - Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnon Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB-PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMO os advogados da parte requerente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, providenciar o recolhimento das custas processuais referente à 

distribuição da CARTA PRECATÓRIA. Informo, que as guias poderão ser 

impressas no site do TJMT, a saber: www.tjmt.jus.br – opção guias, 

encaminhando devidamente quitadas a esta secretaria para as 

providências cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 58258 Nr: 1255-39.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO FERREIRA DE CAMPOS 

FILHO - OAB:167058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO ANASTACIO 

CHAVES - OAB:11226

 Em cumprimento ao item “III. c” da decisão de fls. 94, Intima-se as partes, 

na pessoa de seus Causídicos constituídos, via Dje, para, querendo, no 

prazo de 05 dias esclarecerem se pretendem a designação da audiência 

de instrução, especificando objetivamente as provas que pretendam 

produzir, sob pena de indeferimento da produção probatória e julgamento 

imediato da lide.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15718 Nr: 825-39.2007.811.0026

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson dos Santos
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:851/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAILSON DOS SANTOS, Filiação: Roseno 

R. Magalhães e Alice dos Santos Magalhães, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. O Representado deverá efetuar o pagamento da pena de 

multa, no importe de 3 (três) salários mínimos, na conta n. 7845-X, agência 

1318-8 – Banco co Brasil em favor do Conselho Municipal da Criança e do 

Adolescente de Arenápolis/MT, devendo comprovar o depósito nos autos..

Sentença: Posto isso, julgo procedente a Representação aforada pelo 

Ministério Público em face de JAILSONDOS SANTOS e, aplico-lhe a multa 

no mínimo legal, qual seja, 03 (três) salários mínimos por consentir o 

ingresso de menores naquele recinto, principalmente por estarem no 

horário de aula e trajando uniforme escolar, bem como por não fixar em 

local visível a Portaria n.060/2004, valorees esses que deverão ser 

depositados na conta n. 7845-X, agência 1318-8 – Banco co Brasil em 

favor do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de 

Arenápolis/MT, que será destinado a substituição do veículo do Conselho 

Tutelar desta Comarca. Intime-se o Representado ao pagamento da multa 

fixada no prazo de30 (trinta) dias, devendo comprovar o depósito com 

cópia nos autos.Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas 

legais.P.R.I. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Estevaldo Henrique 

Portela Bandeira, digitei.

Arenápolis, 29 de maio de 2018

Marcello Andrade Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17854 Nr: 1456-46.2008.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalina Olivia de Moraes Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela de Deus Moura - 

OAB:MAT. 1662176

 Em cumprimento a decisão de fl. 129, Intima-se o exequente, na pessoa 

de seu causídico constituído, via Dje, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

esclarecer se dá total quitação a dívida exquenda, ficando, desde já 

advertido que seu silencio será interpretado como anuência ao 

adimplemento e, por conseguinte, o processo será extinto pela satisfação 

da obrigação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 56208 Nr: 3444-24.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdirene de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a certidão negativa do r. oficial de Justiça, intimo o patrono 

da parte autora legalmente constituído para indicar o endereço do 

requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 67657 Nr: 1418-82.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA CORREIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente por meio dos seus patronos legalmente 

constituídos para realização pericia redesignada para 16 de junho de 2018 

às 09h30min, no edifício fórum desta comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 60652 Nr: 2722-53.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose de Oliveira Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente por meio dos seus patronos legalmente 

constituídos para realização pericia redesignada para 16 de junho de 2018 

às 09h30min, no edifício fórum desta comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 52218 Nr: 704-93.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacinta Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Beger Uchôa - OAB:

 Intimo a parte requerente por meio dos seus patronos legalmente 

constituídos para realização pericia redesignada para 16 de junho de 2018 

às 09h30min, no edifício fórum desta comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43388 Nr: 1580-53.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jocilene Francisca Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente por meio dos seus patronos legalmente 

constituídos para realização pericia redesignada para 16 de junho de 2018 

às 09h30min, no edifício fórum desta comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 17068 Nr: 679-61.2008.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVdS, Antonio de Souza Pedro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT, Giuseppe Zampieri - OAB:10603/MT, Neula de 

Fátima Miranda - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:

 Intimo a parte requerente por meio dos seus patronos legalmente 

constituídos para realização pericia redesignada para 16 de junho de 2018 

às 09h30min, no edifício fórum desta comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 56208 Nr: 3444-24.2016.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdirene de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente por meio dos seus patronos legalmente 

constituídos para realização pericia redesignada para 16 de junho de 2018 

às 08h00, no edifício fórum desta comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 47178 Nr: 360-49.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDON JONSON SANTANA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Uchoa - 

OAB:MT/18385-O, Helton George Ramos - OAB:11237-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente por meio dos seus patronos legalmente 

constituídos para realização pericia redesignada para 16 de junho de 2018 

às 08h00, no edifício fórum desta comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 46390 Nr: 1855-65.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sabino de Araújo Ramos, Alaide dos Santos Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Duílio Ribeiro Braga Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Pereira - 

OAB:11.810/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo os requerentes por meio dos seus patronos legalmente constituídos 

para audiência de conciliação, designada para o dia 15 de agosto de 2018 

às 14h00min, no edifício fórum desta comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 17959 Nr: 1560-38.2008.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Malaquias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que em cumprimento ao item I do despacho 

de fl. 102, procedi a anotação quanto aos patronos da parte requerida.

 Ainda, certifico que em cumprimento ao item II do despacho de fl. 102, 

impulsiono o feito a fim de intimar a parte Exequente, via DJE, por meio de 

seus procuradores legalmente constituídos, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos planilha de cálculo atualizada ou dar total quitação 

ao valor exequendo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-08.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTYAN ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000025-08.2018.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-60.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO HERNANDES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000028-60.2018.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (ID 12662890) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-07.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE LOURDES GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000038-07.2018.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 12678684) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-09.2013.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MICHELLE MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010084-09.2013.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 13011873) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-56.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000274-56.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 09/08/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 30/05/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-41.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000275-41.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 09/08/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 30/05/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-26.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000276-26.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 15/08/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 30/05/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-11.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VIANA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000277-11.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 15/08/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 30/05/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-93.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL PERES CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000278-93.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 15/08/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 30/05/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-78.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL PERES CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000279-78.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 15/08/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 30/05/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-63.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL PERES CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000280-63.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 15/08/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 30/05/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-48.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL PERES CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000281-48.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 15/08/2018 Hora: 10:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 30/05/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-33.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000282-33.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 15/08/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 30/05/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-18.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)
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M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000283-18.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 16/08/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 30/05/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-03.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000284-03.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 16/08/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 30/05/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-85.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000285-85.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 16/08/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 30/05/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-70.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000286-70.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 16/08/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 30/05/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-55.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000287-55.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 16/08/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 30/05/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-40.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000288-40.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 16/08/2018 Hora: 10:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 30/05/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54422 Nr: 1032-02.2014.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCINA FERREIRA DE SATANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GR FERREIRA GOMES - FISIO TRAT, BANCO 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Considerando que a parte requerente não compareceu à audiência do 

mutirão de conciliação de fls. 66, presume-se desinteresse na conciliação. 

Assim, delibero pelo prosseguimento do feito.

 Dê-se vista dos autos a parte autora, por seu advogado, para que se 

manifeste, no praz de 15 (quinze) dias, acerca do teor do termo de 

audiência de fls. 66, requerendo o que entender de direito.

Em igual prazo, deverá se manifestar quanto ao teor da certidão de fls. 57.

Proceda-se a guarda em local adequado dos documentos que se 

encontram na contracapa dos autos, até ulteriores deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53975 Nr: 626-78.2014.811.0088

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO LARA DA SILVA, ROBERTO 

CARLOS SALGADINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT, WAINER WILLIANS DE FIGUEIREDO FORTES - 

OAB:14.614

 (...) Pois bem, compulsando os autos, verifico este Juízo manteve a 

indisponibilidade de bens suficientes para assegurar o integral 

ressarcimento do dano, em caso de eventual procedência da ação, 

consoante decisão de fls. 264/265.Assim, em consonância com o parecer 

ministerial, defiro o pedido de desbloqueio da matrícula nº 2286 em nome 

do requerido Geraldo Lara da Silva.Oficie-se ao Cartório de Registro de 

Imóveis, para que proceda às baixas necessárias na matrícula nº 2286, no 
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prazo de 15 (quinze) dias.Proceda-se, ainda, ao necessário para o 

desbloqueio das contas bancárias dos requeridos. Quanto ao pedido 

atinente à baixa na restrição dos bens R/NOMA RB1E2E22CM, Placa 

AIV7279 e M. BENZ/L 2638, Placa JZI5592, pertencentes ao requerido 

Geraldo, verifico que já foi procedida à remoção das restrições, 

consoante se observa dos comprovantes de fls. 282/283, razão pela qual 

resta prejudicado o pedido de desbloqueio.No mais, considerando que foi 

solicitada a devolução dos autos em razão do período correicional às 

partes, RESTITUO ao Ministério Público e aos advogados de defesa, o 

prazo para apresentação das alegações finais.Intimem-se às partes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69804 Nr: 3877-02.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RODRIGO SCHEUER ISOTTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOSA - OAB:21709/O

 Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de ref. 188, recebo o recurso de Apelação 

interposto pelo acusado EDSON RODRIGO SCHEUER ISOTTON, em seu 

duplo efeito (art. 597 do CPP).

Intime-se a parte recorrente, por intermédio de seu defensor dativo, para 

apresentar as razões recursais no prazo de 08 (oito) dias.

Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de 

contrarrazões, no prazo de 08 (oito) dias (art. 600 do CPP).

Oportunamente, remetam-se ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para apreciação e julgamento, com as nossas homenagens.

 Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53326 Nr: 2106-28.2013.811.0088

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNILSON LUIZ FAITTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATACHA GABRIELLE DIAS 

DE CARVALHO - OAB:16295

 Vistos etc.

 Anoto, inicialmente, que as preliminares arguidas em sede de 

contestação, serão analisadas quando este Juízo proferir o despacho 

saneador.

 Assim, intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam 

produzir, justificando sua necessidade, arrolando, desde já, eventuais 

testemunhas, no prazo de quinze dias, sob pena de preclusão.

 Após, conclusos para despacho saneador.

 Intimações e diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 76511 Nr: 2469-39.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA BRANDÃO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO - 

OAB:14764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, para que apresente os dados 

das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justifique a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

Após, voltem conclusos com a marcação de urgente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53294 Nr: 2075-08.2013.811.0088

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUAÇU GERAÇÃO DE ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AREVA RENEWABLES BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANDRE BUACIER SANTOS - 

OAB:7.722-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, para que no prazo de 05(cinco) dias, comprove a 

distribuição da Carta Precatória de Citação, recolhida pelo seu 

representante legal.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 76313 Nr: 2335-12.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO DE OLIVEIRA, APARECIDA CORDEIRO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIANE DE JESUS SANTOS COMÉRCIO DE 

MOTOCICLETAS E ELETRODOMÉSTICOS – ME, SILVIA FERREIRA DAS 

FLORES, MANOEL BRITO DE LUCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, é de se concluir que não foram esgotadas as diligências 

para localização da parte demandada, razão pela qual INDEFIRO o pedido 

de busca de endereço da parte requerida por este Juízo. Intime-se a parte 

autora, por sua advogada, para emendar a inicial, informando nos autos o 

endereço dos requeridos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31790 Nr: 339-62.2007.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, CCMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELEANDRO SILVA ANTUNES, Cpf: 

84819855115, Rg: 12304018, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Assim sendo, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil.Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita e sem 

honorários.No mais, recolha-se eventual mandado de prisão expedido nos 

autos.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. Ciência ao Ministério 

Público.Considerando que a parte substituída mudou de endereço sem 

comunicar ao Juízo, determino que sua intimação se de por meio do 

próprio órgão ministerial. Por outro lado, o executado também não possui 

endereço atualizado no processo. Assim, sua intimação acerca desta 

sentença deverá ocorrer por edital.Oportunamente, arquivem-se.Demais 

diligências necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 29 de maio de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 
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1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41948 Nr: 577-08.2012.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARLES RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JARLES RIBEIRO DE SOUZA, Filiação: 

Izabel Ribeiro de Souza, data de nascimento: 02/06/1978, brasileiro(a), 

natural de Conceição do Araguai-PA, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante de todo o exposto, estando convencido da existência de 

crime diverso dos referidos no art. 74, §1º, do CPP, assim os 

considerados crimes dolosos contra a vida, opero a DESCLASSIFICAÇÃO 

do delito do art. 121, caput, c.c. o art. 14, inc. II, ambos do CP, para o art. 

129, caput, do mesmo Código, o que faço com fulcro no art. 419 do CPP, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para o fim de condenar 

o réu Jarles Ribeiro de Souza como incurso nas sanções do artigo 129, 

caput, do Código Penal. 3.1) DOSIMETRIA DA PENA:CRIME DE LESÕES 

CORPORAIS O tipo penal do artigo 129, caput, do Código Penal, prevê a 

pena de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano.a)1ª Fase: das 

Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP)Impõe-se a análise das 

circunstâncias judiciais, contidas no artigo 59, CP, observado o preceito 

do inciso II do mesmo artigo, que determina a observância dos limites 

legais. Parto do mínimo legal (três meses), com a devida vênia do 

entendimento doutrinário que inicia a aplicação da pena pelo termo médio, 

por entender aquela mais consentânea com o modelo imposto pelo Código 

Penal e mais benéfica ao Réu. Assim segue:- Culpabilidade: cuida esta 

circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou 

censurabilidade do delito cometido. In casu, a culpabilidade é natural à 

espécie. Posto isso, deixo de valorar esta circunstância judicial.

-Antecedentes: O réu não ostenta.- Conduta social: não há nos autos 

elementos suficientes que permitam a análise de tal circunstância, razão 

pela qual não será valorada negativamente;-Personalidade do agente: esta 

circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser 

aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem 

cabalmente o caráter do Réu, visto que o Juiz, embora de formação 

acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade 

do agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento 

do acusado;-Motivos do crime: considero que o motivo do crime é inerente 

à espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância. -Circunstâncias 

do delito: as circunstâncias do crime são normais à espécie.- 

Consequências do crime: não há consequências gravosas que extrapolem 

o tipo em epígrafe, razão pela qual deixo de valorar esta circunstância; e- 

Comportamento da vítima: considerando que não há nos autos elementos 

que demonstram a contribuição da vítima para a ocorrência do delito, não 

valoro tal circunstância.Assim, atento às circunstâncias judiciais 

analisadas, fixo a pena-base em 3 (três) meses de detenção.b)2ª Fase: 

das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65, CP)Não há circunstancias 

agravantes ou atenuantes a serem analisadas.Assim, mantenho a pena 

intermediária em 3 (três) meses de detenção. c)3ª Fase: Das Causas de 

Aumento e de Diminuição de Pena:Não há causas de aumento ou 

diminuição a serem sopesadas.Assim, fixo a pena definitiva em 3 (três) 

meses de detenção. 3.2) Regime Inicial de cumprimento de pena:A 

determinação do regime inicial de cumprimento de pena é dada em função 

da quantidade de pena, de ser ou não o réu reincidente e das 

circunstâncias judiciais do artigo 59, CP (artigo 33, §§2º e 3º, CP).Logo, 

analisando-se as circunstâncias judiciais do Réu e o quantum da pena 

definitiva, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o aberto (art. 

33, §2°, alínea “c”, do Código Penal). 3.3) Substituição da pena privativa de 

liberdade e SURSIS:Deixo de analisar, por ora, considerando eventual 

prescrição.3.4) Do Valor Mínimo de Reparação dos Danos (art. 387, inciso 

IV, CPP):Com relação à fixação de valor mínimo para reparação dos danos 

causados pela infração, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de 

Processo Penal, filio-me às correntes doutrinária e jurisprudencial de que 

só pode ser estabelecido tal valor se houver pedido expresso da vítima, 

tiver sido dada oportunidade ao acusado para discutir sobredito pedido e 

elementos concretos e suficientes nos autos para permitir a fixação de tal 

montante, o que no caso em tela não ocorreu.Sobre o tema, Guilherme de 

Souza Nucciassim ensina: Procedimento para fixação da indenização civil: 

admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a 

reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, 

durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o 

montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu 

advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que 

o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir 

daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e 

produzir contraprova, de modo a indicar o valor diverso ou mesmo apontar 

que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver 

formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o 

dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida 

infringência ao princípio da ampla defesa.O Superior Tribunal de Justiça, 

sobre a matéria, assim decidiu:I- O art. 387, IV, do Código de Processo 

Penal, na redação dada pela Lei 11.719, de 20 de junho de 2008, 

estabelece que o Juiz, ao proferir sentença condenatória fixará um valor 

mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, 

considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. II- Hipótese em que o 

Tribunal a quo afastou a aplicação do valor mínimo para reparação dos 

danos causados à vítima porque a questão não foi debatida nos autos. III- 

Se a questão não foi submetida ao contraditório, tendo sido questionada 

em embargos de declaração após a prolação da sentença condenatória, 

sem que tenha sido dada oportunidade ao réu de se defender ou produzir 

contraprova, há ofensa ao princípio da ampla defesa. IV- Recurso 

desprovido. (STJ – REsp 1.185.542 – (2010/0044478-3) – 5ª T. – Relator 

Min. GILSON DIPP – DJe 16.05.2011 – p. 540 – in Juris Síntese DVD – 

setembro-outubro/2011 – verbete nº 101000130150). (Realcei).RECURSO 

ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. [...] 2) REPARAÇÃO CIVIL 

MÍNIMA. ART. 387, IV, DO CPP. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 

NECESSIDADE DE PEDIDO DO OFENDIDO E OPORTUNIDADE DE DEFESA 

AO RÉU. PARCIAL PROVIMENTO. [...] 2. A permissão legal de cumulação 

de pretensão acusatória com a de natureza indenizatória não dispensa a 

existência de expresso pedido formulado pelo ofendido, dada sua 

natureza privada e exclusiva da vítima. 3. A fixação da reparação civil 

mínima também não dispensa a participação do réu, sob pena de frontal 

violação ao seu direito de contraditório e ampla defesa, na medida em que 

o autor da infração faz jus à manifestação sobre a pretensão 

indenizatória, que, se procedente, pesará em seu desfavor. 4. Recurso 

especial parcialmente provido. (STJ – 5ª Turma – Resp n° 1236070/RS – 

Relator Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 27/03/2012 – DJe 

11/05/2012). (Salientei).Em face da inexistência nos autos de pedido da 

vítima expresso, a respeito do qual o acusado pudesse se manifestar 

durante sua defesa e também pela ausência de elementos concretos 

aptos a comprovar os danos, deixo de fixar valor mínimo para reparação 

dos danos, não obstante previsão no art. 387, inciso IV, do CPP.3.5) 

Possibilidade de recorrer em liberdade:CONCEDO ao réu o direito de 

recorrer em liberdade, em razão do regime inicial de cumprimento da pena, 

sendo que a prisão preventiva seria manifestamente desproporcional, 

observando, ainda, que o réu já se encontra livre.3.6) Honorários 

Advocatícios:Inexistindo defensoria pública nesta Comarca, e 

considerando as condições financeiras do réu, este Juízo nomeou 

defensor dativo para patrocinar sua defesa. Embora tenha o advogado a 

obrigação de prestar assistência aos réus pobres, ônus que lhe é imposto 

pelas próprias normas éticas de seu Estatuto, não se pode negar que 

quando o profissional presta serviço como defensor dativo, por força de 

designação judicial, tem o direito a receber do Estado a justa remuneração 

pelo efetivo exercício do mister, não se podendo admitir o trabalho em 

favor do Estado, que por força de preceito constitucional, tem a obrigação 

precípua de prestar assistência judiciária aos necessitados.Assim sendo, 

arbitro os honorários ao defensor dativo do acusado, Dr. David Clemente 

Rudy, em 10 (dez) URH, a serem suportados pela Fazenda Pública 

Estadual, valor este que encontra consonância com a tabela de honorários 

da Ordem dos Advogados do Brasil, o que faço com base no artigo 1o da 

Lei nº 8.906/94, mesmo porque “o dever de assistência judiciária pelo 

Estado não se exaure com o previsto no artigo 5o, LCXXIV, da 

Constituição” (RE – 22043//SP, Rel. Min. Moreira Alves, 21/03/2000, 1a 

Turma).3.7) PROVIDÊNCIAS FINAIS:Comunique-se a vítima, na forma do 
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§2º do artigo 201 do Código de Processo Penal.Após o trânsito em julgado 

da sentença, determino sejam os autos remetidos ao Ministério Público, 

para que se manifeste sobre eventual ocorrência de prescrição. Após, 

voltem para análise do art. 109, CP.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE.Diligências e comunicações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 29 de maio de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52869 Nr: 1657-70.2013.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELINO PEREIRA DA COSTA, VULGO 

"PATRÃO", JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUZA, LUIZ CORREIA DA SILVA, 

VULGO "LUISÃO", UILSON CARLOS DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, Georgia Pinto Dias Leite - OAB:10298

 a) Julgo IMPROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para o fim de 

ABSOLVER os réus ANGELINO PEREIRA DA COSTA, JOSÉ CARLOS 

PEREIRA DE SOUZA e UILSON CARLOS DE PAULA da prática do crime 

previsto no artigo 148, §2º, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal;b) Julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE 

de LUIZ CORREA DA SILVA, no que diz respeito aos fatos aqui narrados, 

com fulcro no art. 107, inc. I, do Código Penal;c) Julgo EXTINTA A 

PUNIBILIDADE dos réus ANGELINO PEREIRA DA COSTA, JOSÉ CARLOS 

PEREIRA DE SOUZA e UILSON CARLOS DE PAULA, com fundamento no 

art. 107, inc. IV, c/c o art. 109, inc. V e VI, ambos do CP, pela prática, em 

tese, dos delitos previstos nos artigos 129, caput, e 345, caput, do Código 

Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52148 Nr: 897-24.2013.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ENEDINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para se manifestar, 

informando os dados bancários para levantamento de alvarás, dos 

valores informados nos ofícios de fls. 129/130.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 76540 Nr: 2484-08.2018.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por sua advogada, para que apresente os dados 

da parte requerida em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justifique a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

No mesmo prazo, deverá a parte autora emendar a inicial, acostando aos 

autos cópia de sua carteira de trabalho/holerite, a fim de se aferir sua 

eventual hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de 

gratuidade.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74005 Nr: 827-31.2018.811.0088

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L, CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por tais razões, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.No mais, 

considerando que a demanda, por sua própria natureza, não admite 

modalidade de autocomposição, deixo de determinar a realização de 

audiência de conciliação e mediação, o que faço com fundamento no que 

dispõe o art. 334, §4º, inciso II, do CPC. Citem-se os requeridos, com as 

advertências de praxe, para que ofereçam contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia. Oferecida a contestação, intime-se a 

parte autora a impugnar, no prazo da lei.Após, vistas ao Ministério Público. 

Intimem-se. Diligências necessárias.Ciência ao Ministério Público.Sirva-se 

a presente como carta precatória, mandado/ofício, conforme for o caso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55307 Nr: 1809-84.2014.811.0088

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 Vistos etc.

Trata-se de ação de interdição proposta por Aurino Monteiro em desfavor 

de Aparecida Monteiro Roberto.

Determinada a intimação da parte autora, para dar prosseguimento ao 

feito, não foi possível localizá-la (fls.44).

Assim, considerando que a parte autora não foi localizada para intimação 

pessoal e encontra-se em local incerto, tenho que se configurou o 

abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 274, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

 Assim sendo, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Reputo válidas as intimações feitas 

nos endereços declinados na inicial.

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Diligências necessárias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 37172 Nr: 1912-67.2009.811.0088

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES DA SILVA INDUSTRIA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GECIR JULIO RECH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA
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Vistos.

RELATÓRIO

Trata-se de execução de sentença proposta por Maria de Lurdes da Silva 

Industrial Me em desfavor de Gecir Julio Rech.

Devidamente intimada para se manifestar sobre o ofício de fls.54/55, bem 

como para apresentar cálculo do débito, a parte autora quedou-se inerte 

(fl.72).

 O feito encontra-se paralisado.

 É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

Estabelece o art. 485, inc. III do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias.

No caso dos autos, a parte autora, mesmo devidamente intimada, não 

promoveu os atos que lhe incumbiam, a fim de dar seguimento ao presente 

processo.

 DISPOSITIVO

Assim sendo, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

CONDENO, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez 

que a parte contrária não constituiu advogado nos autos.

 Promova-se o levantamento de eventual penhora ou restrição realizada.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Diligências necessárias.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67366 Nr: 2621-85.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSÉ LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Certifico que ante a apresentação de alegações finais pelo representante 

do Ministério Público, nos termos da legislação vigente e provimento 

52/2007-CGJ, abro vista dos autos a defesa, para apresentação de 

memoriais finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23035 Nr: 745-76.2009.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Vistos etc.[...], ao tempo em que REVOGO a prisão preventiva de 

VALDENIR SILVA DE SOUZA, aplico-lhe, com fulcro no artigo 319, do 

Código de Processo Penal e, em consonância com a manifestação 

ministerial, mediante compromisso, as seguintes medidas cautelares: a) 

CONFIRMAR/INFORMAR endereço, onde poderá ser encontrado, 

comunicando previamente ao Juízo eventual mudança;b) COMPARECER 

mensalmente, no período entre o 1º ao 5º dia útil, na Secretaria deste 

Juízo, para informar e justificar suas atividades; c) NÃO SE AUSENTAR 

desta Comarca de Brasnorte, por mais de 15 (quinze) dias, sem 

autorização prévia do Juízo; d) NÃO INGERIR bebidas alcoólicas, NÃO 

FORNECER, NÃO TRAZER CONSIGO E NÃO FAZER USO de quaisquer 

substâncias com efeitos entorpecentes e, NÃO FREQUENTAR bares, 

boates, casas de tolerância (prostíbulos), locais de reputações duvidosas 

e festas em locais abertos ao público em geral;e) RECOLHER-SE em sua 

residência no período noturno, nos finais de semana e nos dias de folga, 

salvo por motivo previamente justificado e devidamente autorizado pelo 

Juízo onde estiver residindo ef) NÃO SE ENVOLVER em outro fato 

criminalmente ilícito.Advirto o acusado que as medidas cautelares ora 

aplicadas poderão ser, a qualquer momento, substituídas por prisão caso 

sejam descumpridas ou não se mostrarem suficientes à garantia da ordem 

pública, assim como revogadas se não se mostrarem necessárias até o 

fim do processo, nos termos do artigo 282, § 4º, do Código de Processo 

Penal.Intime-se a defesa, via publicação na imprensa e o acusado, por 

oficial de justiça, o qual deverá cientificar VALDENIR SILVA DE SOUZA do 

teor desta decisão e colher seu eventual aceite, acerca às condições ora 

impostas.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o adequado 

e servindo a cópia desta decisão como o necessário 

(mandado /ca r ta /ca r ta  p reca tó r ia /o f í c io /no t i f i cação / te rmo  de 

compromisso/alvará de soltura, se por outro motivo o acusado não estiver 

preso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23726 Nr: 1429-98.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIPLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA 

KASAKEWITCH CAETANO VIANA - OAB:OAB/RJ 64585, MAURICIO 

GUTERRES ROCHA - OAB:128524/RJ, RAFAEK DE OLIVEIRA MACIEL 

MONTEIRO - OAB:OAB RJ 144.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que se manifeste acerca dos 

valores bloqueados e indique outros bens penhoráveis em nome do 

requerido, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de extinção do processo, 

nos termos da decisão de fl. 65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53843 Nr: 699-14.2014.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA TUPA LTDA - EPP, ELSO 

CAVALLI, DOMINGOS GUADAGNIN, ODILE ANTONIA MOCELING 

GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para que apresente planilha de cálculos atualizada 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito por abandono de 

causa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23157 Nr: 862-67.2009.811.0100

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNECK AGLOMERADOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026MT, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - 

OAB:OAB/SP 128.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL opostos em face do feito 

principal de código nº 11960.

Ocorre que houve a prolação de sentença de extinção na execução fiscal 

(processo principal) às fls. 316, de modo que, caracterizada está, a perda 

de objeto dos presentes embargos.

Diante do exposto, na forma do artigo 485, incisos IV e VI do Código de 

Processo Civil declaro extinto o processo sem resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios.
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Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37678 Nr: 220-83.2017.811.0110

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE GOMES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE BRAGA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante das informações de folha 28/29 e documentos de folhas 31/35, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos documentos que demonstrem que ainda está matriculada em curso 

de ensino superior.

Sem prejuízo, intime-se o executado para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste se possui proposta de acordo do débito alimentar, 

conforme pugnado pela exequente.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37626 Nr: 188-78.2017.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA DARC QUIRINO DE CARVALHO- ME, 

JOANA D'ARC QUIRINO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a informação às fls. 23/25, intime-se a parte executada 

para quitar o débito remanescente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

medidas constritivas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26424 Nr: 148-09.2011.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE POLICARPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Primeiramente, certifique se houve o trânsito em julgado da sentença.

Após, concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 19914 Nr: 2-22.1998.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBERMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON MARTINS DO 

NASCIMENTO - OAB:8140-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos, etc.

Depreende-se das informações da Diretoria do Departamento Auxiliar da 

Presidência que restaram pendências para a regularização dos ofícios 

requisitórios (fls. 321/328); desta feita, encaminhe-se à Secretaria para 

que sejam regularizadas as pendências referidas, dando seguimento à 

decisão de folha 304.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 1514 Nr: 627-75.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GECIMAR ANTUNES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:/ DF 56780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Certifique se já foi expedido alvará judicial em relação aos valores pagos 

conforme comprovante de fls. 399, a título de arrematação de uma 

propriedade rural procedida em leilão judicial.

Caso positivo, intime-se a requerente para atualizar o débito.

 Caso negativo proceda-se com o alvará judicial no valor mencionado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35229 Nr: 708-09.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENISKLEY RODRIGUES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 Visto, etc.

Decisão->Determinação.

Trata-se de processo criminal em que o Ministério Público ofereceu 

denúncia em face de WENISKLEY RODRIGUES DA COSTA, pela prática, 

em tese, do delito previsto no artigo 129, §9°, do Código Penal (fato I) e art. 

14, da Lei n° 10.826/03 (fato II).

Após o recebimento da denúncia na data de 28.06.2017 (fls. 97/97-v), o 

denunciado apresentou resposta à acusação, consoante se vê às fls. 

123//124.

E os autos vieram conclusos.

É o breve relato.

DECIDO.

Dispõe o artigo 397 do CPP, que o juiz deverá absolver sumariamente o 

acusado quando verificar:

 (I) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

 (II) a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente, salvo inimputabilidade;

 (III) que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou,

 (IV) extinta a punibilidade do agente.

Analisando os autos, entendo inexistirem quaisquer das situações 

evidenciadas no artigo acima referido, dessa forma, necessária maior 

dilação probatória sobre os fatos.

Assim, não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a 

ensejar qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17 de julho de 2018, às 16h30min (horário de 

Cuiabá/MT).

Intimem-se o acusado, seu (sua) patrono (a) e as testemunhas arroladas 

pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra designada 

e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não comparecimento 

acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.
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Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36032 Nr: 188-15.2016.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 Visto, etc.

Decisão->Determinação.

Trata-se de processo criminal em que o Ministério Público ofereceu 

denúncia em face de LINDOMAR GONÇALVES DA SILVA, pela prática, em 

tese, do delito previsto no artigo 306, da Lei n° 9.503/97.

Após o recebimento da denúncia na data de 21.08.2017 (fls. 53/53-v), o 

denunciado apresentou resposta à acusação, consoante se vê às fls. 

64/65.

E os autos vieram conclusos.

É o breve relato.

DECIDO.

Dispõe o artigo 397 do CPP, que o juiz deverá absolver sumariamente o 

acusado quando verificar:

 (I) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

 (II) a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente, salvo inimputabilidade;

 (III) que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou,

 (IV) extinta a punibilidade do agente.

Analisando os autos, entendo inexistirem quaisquer das situações 

evidenciadas no artigo acima referido, dessa forma, necessária maior 

dilação probatória sobre os fatos.

Assim, não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a 

ensejar qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17 de julho de 2018, às 15h30min (horário de 

Cuiabá/MT).

Intimem-se o acusado, seu (sua) patrono (a) e as testemunhas arroladas 

pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra designada 

e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não comparecimento 

acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42233 Nr: 765-22.2018.811.0110

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELIANO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos, etc.

Decisão-Determinação.

1 - CUMPRA-SE – EM CARÁTER DE URGÊNCIA, a presente Carta de 

Ordem (nº 776/2018), expedida pela 1ª Secretaria Cível de Direito Público e 

Coletivo, expedindo o necessário.

2 - Alcançada a finalidade, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41225 Nr: 138-18.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Tendo em vista a declaração de fl.17, NOMEIO o Dr.ª Marcelo Batista 

de Faria (OAB n. 48315), para patrocinar os interesses da requerida, 

devendo ser intimado para manifestar, sendo que, em caso de aceitação, 

deverá acompanhar o andamento dos autos e atender aos chamados 

processuais.(...). AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃOConsiderando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, que prima pela solução 

consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá ser 

promovida pelo Estado e estimulada por Juízes, Advogados, Defensores 

Públicos e membros do Ministério Público, e considerando ainda, o previsto 

no art. 694 do mesmo Diploma, DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 24 de JULHO de 2.018, às 13h30min(MT), ocasião em que 

oportunamente se tentará uma conciliação amigável.INTIMAÇÃO DA 

REQUERIDAA parte requerida deverá ser intimada, tendo em vista já ter 

tomado ciência da presente demanda, acerca do teor da inicial, 

advertindo-a que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, contados da data: I - da audiência de conciliação ou da última sessão 

de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do CPC), devendo constar no 

mandado as advertências do art. 334, § 5º, 8º e 9º, CPC.Aponto o 

endereço atualizado da parte requerida à fl. 17.Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu defensor, para comparecer à audiência designada (art. 

334, § 3º CPC).Não sendo celebrado acordo na audiência previamente 

designada, e em sendo apresentada a contestação no prazo legal, de 

vista à parte autora para impugnação em 15 (quinze) dias.O não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes na audiência de 

conciliação, importará a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa 

(art. 334, § 8º do CPC).(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37756 Nr: 287-48.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTILIA REWAPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37737 Nr: 272-79.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTILIA REWAPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 osto isso, acolho a prejudicial de mérito arguida pela parte requerida e 

reconheço a PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 487, II do CPC, JULGANDO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por cento) sobre 

o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no entanto 

SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo 

Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37737 Nr: 272-79.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTILIA REWAPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVOPosto isso, acolho a prejudicial de mérito arguida pela parte 

requerida e reconheço a PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 487, II do CPC, 

JULGANDO EXTINTO o feito com resolução do mérito.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no entanto SUSPENDO a 

exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em 

julgado, arquive-se.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 28322 Nr: 928-12.2012.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Vinicio Porto de 

Aquino - OAB:14.250-A

 Procedo à intimação das partes, dando ciência da perícia agendada para 

o dia 26/06/2018, às 16h00min, no ESF I, devendo a parte autora 

comparecer munida de seus documentos pessoais e exames médicos, 

laudos e outros que repute importantes ao esclarecimento do(a) perito(a).

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Extrato

EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO Nº 02/2018

Nº Processo: 275-03.2013.811.0101 (81126). TERMO DE DOAÇÃO Nº 

01/2018. Doador: ESTADO DE MATO GROSSO, POR INTERMÉDIO DO 

PODER JUDICIÁRIO / TRIBUNAL DE JUSTIÇA / COMARCA DE CLÁUDIA, 

CNPJ sob o nº 03.535.606/0001-10. Donatária: ESCOLA MUNICIPAL 

SENADOR VICENTE EMILIO VUOLO, CNPJ sob o n.º 03.507.415/0031-60. 

Objeto: A doação de bens móveis, classificados como antieconômico ou 

inservíveis para o funcionamento do órgão doador, conforme Portaria 

n.429/2017-C.ADM. Data da Assinatura: 16/05/2018.

EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO Nº 01/2018

Nº Processo: 275-03.2013.811.0101 (81126). TERMO DE DOAÇÃO Nº 

01/2018. Doador: ESTADO DE MATO GROSSO, POR INTERMÉDIO DO 

PODER JUDICIÁRIO / TRIBUNAL DE JUSTIÇA / COMARCA DE CLÁUDIA, 

CNPJ sob o nº 03.535.606/0001-10. Donatário: A DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÚCLEO DE CLÁUDIA, CNPJ sob o n.º 

03.507.415/0031-60. Objeto: A doação de bens móveis, classificados 

como antieconômico ou inservíveis para o funcionamento do órgão 

doador, conforme Portaria n.429/2017-C.ADM. Data da Assinatura: 

16/05/2018.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 53108 Nr: 1089-20.2010.811.0101

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LONGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:OAB/MT - 9061-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação de fls. 73/86, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 50995 Nr: 374-12.2009.811.0101

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A, MÁRCIA MARIA DA SILVA - OAB:OAB-MT 8922-A, 

Raphael Neves Costa - OAB:225061/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o preparo de carta precatória para cumprimento na 

Comarca de Sinop-MT com a finalidade de citação, devendo para tanto, 

encaminhar a esta secretaria os comprovantes de pagamentos a fim de 

que os mesmos sejam juntados à carta precatória para envio e 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 89137 Nr: 222-17.2016.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU COAN, IVONETE RAUBER COAN, CELIR 

COAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão devendo para tanto 

efetuar o recolhimento de Guias de Diligência junto ao sitio do TJ/MT 

(emissão de Guias Online), para complemento das diligências realizadas 

nos seguintes termos:

 Diligencia no Zoneamento do Assentamento keno, no valor de R$: 324,00 

(trezentos e vinte e quatro reais);

 Diligencia no Zoneamento da Região da 6º Parte, no valor de R$: 522,00 

(quinhentos e vinte e dois reais);

 Diligencia no Zoneamento da Estrada Alessandra/Bairro Fátima, no valor 

de R$: 326,25 (trezentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos),

 Diligencia no Zoneamento da gleba Santo Expedito, no valor de R$: 207,00 

(duzentos e sete reais),

 Total de R$: 1.379,25 (um mil trezentos e setenta e nove reais e vinte e 

cinco centavos), bem como encaminhar as Guias e os respectivos 

comprovantes de pagamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 52507 Nr: 488-14.2010.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LEVI BERVIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vitor Mendes Nunes Filho - 

OAB:14037/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 52/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do réu para 

manifestação nos termos do art. 402 do CPP, não havendo requerimento 

de diligências, deverá no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar alegações 

finais, nos termos do § 3º, do art. 403 do CPP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 52835 Nr: 816-41.2010.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS BIRKHAN, MARCOS BIRKHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar as partes para, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestarem acerca do laudo pericial de fls. 177/182.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 54386 Nr: 965-03.2011.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA SERRANORTE LTDA-EPP, JOÃO 

SOKOLOVSKI, RODRIGO NICARETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar acerca do mandado de penhora negativo de 

fls. 41/42, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 52464 Nr: 445-77.2010.811.0101

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON FERNANDO LOPES DE ALMEIDA 

MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839/MT, GÉRSON LUIS WERNER - OAB:OAB/MT 6298-A, 

MARCOS LEVI BERWIG - OAB:OAB/MT 6312-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumprir o determinado no despacho de fls. 98, sob pena de 

extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 52129 Nr: 111-43.2010.811.0101

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENILSON MARTINS EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB- MT 10.661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - 

OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar acerca do mandado de citação negativo de 

fls. 66/67, sob pena de extinção do feito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80351 Nr: 674-66.2012.811.0101

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA TAQUARENSE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BIANCHINI, HELENA GRAMOLINI 

BIANCHINI, EDA SOUZA COELHO, FERNANDO BUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE BIANCHINI, Cpf: 03629481868, Rg: 

11297548, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido HELENA 

GRAMOLINI BIANCHINI, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não 

sabido EDA SOUZA COELHO, Cpf: 04842901187, Rg: 001.277.262, 

brasileiro(a), casado(a), pecuarista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação de Usucapião ajuizada por Agropecuária 

Taquarense Ltda, referente ao imóvel, abaixo descrito, adquirido em 

12/07/1995, através do Contrato de Promessa de Compra e Venda nº 

3515, junto à Empresa Maiká Colonização Ltda, com área Total de 3.630,00 

hás (três mil, seiscentos e trinta hectares), com aproximadamente 17 

(dezessete) anos de posse mansa, pacífica e ininterrupta, construiu casa, 

Projetos de Manejo , Cadastramento Ambiental Rural, outras benfeitorias e 

pagamento de ITR, sendo regularizado a quantia de 2.252,4209 (dois mil 

duzentos e cinquenta e dois hectares, quarenta e dois ares e nove 

centiares) junto ao INTERMAT, conforme Certidão Administrativa nº 01948 

de 14/01/2011, faltando porém regularizar o restante do Imóvel, 

correspondente a 1.506,2213 Hás ( Um mil, quinhentos e seis hectares, 

vinte e dois ares e treze centiares) e quando solicitado ao INTERMAT, foi 

informado que incide aproximadamente 100% Título Definitivo em nome de 

José Maria de Mello Júnior, porém, o requerente nunca sofreu junto a este 

imóvel, qualquer tipo de contestação ou impugnação por outras partes.

Despacho/Decisão: Autos n. 674-66.2012. (Id. 80351).Ação declaratória 

de usucapião extraordinária de imóvel rural.Requerente: Agropecuária 

Taquarense Ltda. Requeridos: José Bianchini e outro.Vistos.1. Indefiro o 

pedido de fls. 379/380, eis que as partes formularam acordo nos autos de 

código 83485, sendo que os requerentes do pedido reconheceram a 

posse do Autor sobre o imóvel descrito na inicial.2. Citem-se por edital os 

Requeridos e a confinante EDA SOUZA COELHO. 3. Cite-se o confinante 

FERNANDO, no endereço indicado à fl. 388, por AR.4. Diligências 

necessárias.Cláudia, 13 de novembro de 2017.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

Observações: DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Imóvel rural, 

correspondente a 1.506,2213 Hás ( Um mil, quinhentos e seis hectares, 

vinte e dois ares e treze centiares), denominada Fazenda Leopoldina I, 

localizado no Setor AR. Lote nº 001, dentro da Gleba Maiká, Municipio: 

União do Sul – MT.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivanete Loverde 

Mazocco, digitei.
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Cláudia, 07 de dezembro de 2017

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 82517 Nr: 1710-12.2013.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME, Orlando Moreira, MARCIA 

MARIA DIAS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:OAB/PR 65.216, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar acerca da devolução das cartas de citação 

de fls. 111/113, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 80474 Nr: 812-33.2012.811.0101

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES DILL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:OAB-MT 10.604, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A, ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o preparo de carta precatória para cumprimento na 

Comarca de Sinop/MT com a finalidade de Busca e Apreensão, devendo 

para tanto, encaminhar a esta secretaria os comprovantes de pagamentos 

a fim de que os mesmos sejam juntados à carta precatória para envio e 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 54580 Nr: 40-70.2012.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOLAIR MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA S. C. NAPURI - 

OAB:OAB/RS 73380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o preparo de carta precatória para cumprimento na 

Comarca de Sinop/MT com a finalidade de Citação, devendo para tanto, 

encaminhar a esta secretaria os comprovantes de pagamentos a fim de 

que os mesmos sejam juntados à carta precatória para envio e 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 80203 Nr: 518-78.2012.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCQM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERVI GARBIN - OAB:MT 

3523-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar suas alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 54826 Nr: 285-81.2012.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ TITTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:OAB-MT 10.604, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A, ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar acerca da devolução da Carta Precatória de 

fls. 82, sem cumprimento.

Comarca de Colniza

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62529 Nr: 1603-87.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNP, RFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida Mariane 

Nogueira Pereira e Rosimeire Ferreira dos Santos, na pessoa de seu 

advogado nomeado, acerca da sentença de ref: 105, via DJE.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79974 Nr: 975-09.2018.811.0099

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARDO-V"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, nos termos do artigo 321 do CPC, INTIME-SE a parte-autora, 

por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, devendo:1.ESPECIFICAR se pretende que a demanda seja 

processada e julgada no Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza ou 

no Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, devendo corrigir, se 

necessário, o endereçamento da petição inicial (art. 319, I, do 

CPC);2.Atribuir o valor correto à causa, com todas as consequências 

pertinentes (arts. 291, 292, IV e VI, ambos do CPC);3.INCLUIR os filhos 

menores no polo ativo da demanda.Por fim, frisa-se a necessidade de 

atentar ao art. 321, p. único, do CPC.Decorrido o prazo, com ou sem 
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manifestação, certifique-se e conclusos.Intimar. Cumprir. Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 29 de maio de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78089 Nr: 4184-20.2017.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS CRUZ - 

OAB:17914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14309

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78072 Nr: 4169-51.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOLINÁRIO STÜHLER, CLOTILDE ROHDEN STUHLER, 

ROHDEN INDÚSTRIA LÍGNEA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON BUGANZA JUNIOR - 

OAB:01973/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64356 Nr: 1053-42.2014.811.0099

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAINE FEIJO MACEDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o(a) embargado(a) para que se 

menifeste quanto à certidão e cálculo de fls. 31/32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30987 Nr: 536-47.2008.811.0099

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL GOMES JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B, ORLANDO MARTENS - OAB:5782-B/MT, 

PATRICIA MARTENS - OAB:OAB/MT 18.404/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO 

(matrícula 1526582) - OAB:1526582

 Vistos...[...]No mais, à SECRETARIA:1.VIRTUALIZAR estes 

autos;2.REMETER à Contadoria, isso para realização dos cálculos de 

acordo com os parâmetros indicados;3.Após, INTIMAR as 

partes;4.Transitada em julgado (a ser contado a partir do dia da intimação 

das partes acerca dos cálculos):a.EXPEDIR a Requisição de Pequeno 

Valor (RPV) e/ou Precatório, conforme for, ao Tribunal Regional da 1ª 

Região/TJMT (conforme for), atentando-se ao valor indicado NOS 

CÁLCULOS DA CONTADORIA. 5.Havendo requerimento, conclusos;6.Não 

havendo requerimento (ou havendo concordância com os cálculos), após 

Expedir RPV/Precatório, aguardar notícia de depósito e Expedir Alvará 

para liberação dos valores, arquivando com as baixas e anotações de 

estilo. Publicar. Intimar. Cumprir.Cotriguaçu/MT, 30 de maio de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32963 Nr: 1158-92.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANADIR ROSA BOGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

A contestação, em “defesa indireta de mérito”, alegou prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o 

ajuizamento.

 Impugnação apresentada pela parte-autora, rebatendo argumentos 

lançados.

 No tocante à prescrição, embora mais pertença à discussão meritória, 

vê-se que não há pedido referente a valores anteriores ao prazo indicado, 

pois a retroatividade do quanto pleiteado iria até a data do pedido 

administrativo, o qual não foi feito no prazo citado pelo INSS. Assim, deve 

ser afastada a aludida preliminar.

Portanto, a aludida preliminar não impede a continuidade do processo.

Assim, superado o ponto, continua-se.

Não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), 

por haver necessidade de atividade probatória.

 Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Qualidade de segurado da parte-autora (inclusive quanto à carência – 

comprovação do tempo de atividade).

Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, do CPC.

Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive 

com prova testemunhal e depoimento pessoal, de rigor a designação de 

audiência.

Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 19/07/2018, às 15h00min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da 

parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. VIRTUALIZAR o presente processo (com as baixas e anotações 

necessárias), considerando a celeridade obtida com isso (intimações), 

devendo as partes se manifestar sobre o interesse nos documentos 

juntados;

2. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do CPC, bem como 

deve ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da 

parte-autora.

Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA.

 Cotriguaçu/MT, 30 de maio de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32965 Nr: 1160-62.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM CASSIMIRO RAPOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

A contestação, em “defesa indireta de mérito”, alegou prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o 

ajuizamento.

 Impugnação apresentada pela parte-autora, rebatendo argumentos 
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lançados.

 No tocante à prescrição, embora mais pertença à discussão meritória, 

vê-se que não há pedido referente a valores anteriores ao prazo indicado, 

pois a retroatividade do quanto pleiteado iria até a data do pedido 

administrativo, o qual não foi feito no prazo citado pelo INSS. Assim, deve 

ser afastada a aludida preliminar.

Portanto, a aludida preliminar não impede a continuidade do processo.

Assim, superado o ponto, continua-se.

Não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), 

por haver necessidade de atividade probatória.

 Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Qualidade de segurado da parte-autora (inclusive quanto à carência – 

comprovação do tempo de atividade).

Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, do CPC.

Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive 

com prova testemunhal e depoimento pessoal, de rigor a designação de 

audiência.

Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 19/07/2018, às 15h30min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da 

parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. VIRTUALIZAR o presente processo (com as baixas e anotações 

necessárias), considerando a celeridade obtida com isso (intimações), 

devendo as partes se manifestar sobre o interesse nos documentos 

juntados;

2. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do CPC, bem como 

deve ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da 

parte-autora.

Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA.

 Cotriguaçu/MT, 30 de maio de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33021 Nr: 1179-68.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA LIMA DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

A contestação, em “defesa indireta de mérito”, alegou prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o 

ajuizamento.

 Impugnação apresentada pela parte-autora, rebatendo argumentos 

lançados.

 No tocante à prescrição, embora mais pertença à discussão meritória, 

vê-se que não há pedido referente a valores anteriores ao prazo indicado, 

pois a retroatividade do quanto pleiteado iria até a data do pedido 

administrativo, o qual não foi feito no prazo citado pelo INSS. Assim, deve 

ser afastada a aludida preliminar.

Portanto, a aludida preliminar não impede a continuidade do processo.

Assim, superado o ponto, continua-se.

Não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), 

por haver necessidade de atividade probatória.

 Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Qualidade de segurado da parte-autora (inclusive quanto à carência – 

comprovação do tempo de atividade).

Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, do CPC.

Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive 

com prova testemunhal e depoimento pessoal, de rigor a designação de 

audiência.

Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 19/07/2018, às 16h00min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da 

parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. VIRTUALIZAR o presente processo (com as baixas e anotações 

necessárias), considerando a celeridade obtida com isso (intimações), 

devendo as partes se manifestar sobre o interesse nos documentos 

juntados;

2. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do CPC, bem como 

deve ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da 

parte-autora.

Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA.

 Cotriguaçu/MT, 30 de maio de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33024 Nr: 1181-38.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE FERREIRA LOPES, VALDIVIA HINSELMANN 

LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, à SECRETARIA para:1.VIRTUALIZAR o presente processo 

(com as baixas e anotações necessárias), considerando a celeridade 

obtida com isso (intimações), devendo as partes se manifestar sobre o 

interesse nos documentos juntados;2.Intimar as partes, devendo se 

atentar ao art. 455 do CPC, bem como deve ser considerada a intimação 

para fins de depoimento pessoal da parte-autora.Serve o presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA. Cotriguaçu/MT, 30 de maio de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33036 Nr: 1174-46.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BISPO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

A contestação, em “defesa indireta de mérito”, alegou prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o 

ajuizamento.

 Impugnação apresentada pela parte-autora, rebatendo argumentos 

lançados.

 No tocante à prescrição, embora mais pertença à discussão meritória, 

vê-se que não há pedido referente a valores anteriores ao prazo indicado, 

pois a retroatividade do quanto pleiteado iria até a data do pedido 

administrativo, o qual não foi feito no prazo citado pelo INSS. Assim, deve 

ser afastada a aludida preliminar.

Portanto, a aludida preliminar não impede a continuidade do processo.

Assim, superado o ponto, continua-se.

Não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), 

por haver necessidade de atividade probatória.

 Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Qualidade de segurado da parte-autora (inclusive quanto à carência – 

comprovação do tempo de atividade).

Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, do CPC.

Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive 

com prova testemunhal e depoimento pessoal, de rigor a designação de 
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audiência.

Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 19/07/2018, às 17h00min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da 

parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. VIRTUALIZAR o presente processo (com as baixas e anotações 

necessárias), considerando a celeridade obtida com isso (intimações), 

devendo as partes se manifestar sobre o interesse nos documentos 

juntados;

2. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do CPC, bem como 

deve ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da 

parte-autora.

Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA.

 Cotriguaçu/MT, 30 de maio de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64518 Nr: 1166-93.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELFRIT VOIGT - Vulgo "Pepo"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia pelo Ministério Público, julgando-se PROCEDENTE o feito nas 

Alegações Finais, ABSOLVENDO HELFRIT VOIGT quanto à imputação 

feita, com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal. IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS – À SECRETARIATendo havido nomeação de 

Defesa, fixam-se como honorários advocatícios a AKIN ALVES COMIN 

(OAB 16173-B/MT) o valor de 04 URH, o qual deve ser custeado pelo 

Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança 

de honorários (devidamente selada).Sem custas e despesas 

processuais.Oportunamente, após certificar o trânsito em julgado desta 

sentença, adotar as seguintes providências:1.Arquivar com as baixas, 

anotações e comunicações necessárias. Ciência ao Ministério 

Público.Publicar. Intimar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32552 Nr: 677-32.2009.811.0099

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUMASA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOC. DO VALE DO JURUENA - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA QUESSADA MILAN - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA 

- OAB:13701, RODOLFO CORRÊA DA COSTA JUNIOR - OAB:7445/MT

 Vistos...

 Inicialmente, DEFERE-SE a juntada de documentos solicitada.

No mais, considerando as razões apresentadas e sendo de amplo 

conhecimento os efeitos do movimento paredista organizado pelo setor de 

transporte de cargas, inclusive o desabastecimento de combustíveis em 

várias cidades do Estado de Mato Grosso, nada há que ser feito se não a 

redesignação da audiência em data futura.

Assim, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 11.07.2018, às 17h30min, 

na sala de audiências da Vara Única desta Comarca.

Ressalta-se que este Gabinete realizou contato telefônico com a Dra. 

Patrícia Quessada Milan (OAB/MT – 7.131) através do número (66) 

9.8447-7214, informando-a da nova data da audiência, tendo a 

mencionada advogada se dado por intimada.

Saem os presentes intimados para a audiência.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Felipe Roberto Weber, 

Assessor de Gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

Preposto da embargada: Sonia Mara Borchert

Advogada: Carina Caroline Beltramini

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63405 Nr: 286-04.2014.811.0099

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO JOSÉ BELTRAMINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARINA CAROLINE 

BELTRAMINI, para devolução dos autos nº 286-04.2014.811.0099, 

Protocolo 63405, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54525 Nr: 722-22.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aldeir da Silva Lima, Sidinei Pereira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Scherer - OAB:3.720

 “Visto. I – Considerando que o advogado de defesa não foi intimado para 

comparecer na presente audiência, REDESIGNO para o dia 22 de junho de 

2018 às 16h. III – Saem as testemunhas intimadas IV- Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Após, arquive-se os autos. Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52746 Nr: 3386-60.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARDOSO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Certifico e dou fé que, a contestação de Ref: 18 foi protocolada 

tempestivamente.

E, POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte autora, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente impugnação à 

contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54504 Nr: 709-23.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenora Martins Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Certifico e dou fé que, a contestação de Ref: 11 foi protocolada 
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tempestivamente.

E, POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte autora, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente impugnação à 

contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54897 Nr: 945-72.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de Ref: 8 foi protocolada 

tempestivamente.

E, POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte autora, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente impugnação à 

contestação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38052 Nr: 2576-39.2014.0051

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública 

Estadual-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:114387/MG

 Vistos etc.

Considerando a petição de ref. 186 e o sabido desabastecimento 

enfrentado em todo país em virtude da greve-geral dos caminhoneiros, 

redesigno a audiência anteriormente marcada para o DIA 21 DE JUNHO DE 

2018, ÀS 13H30MIN.

Intime-se.

 Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 29 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46091 Nr: 552-84.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALITA RICALDE ESPINDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

Procurador Federal - OAB:292271

 Vistos etc.

Considerando os indícios de que a requerente THALITA RICALDE 

ESPINDOLA possui problemas mentais que a tornam incapaz (absoluta ou 

ao menos relativamente), corroborados pelo exame pericial realizado (ref. 

43), sabendo que é incumbência do Ministério Pública a defesa dos 

interesses individuais indisponíveis (art. 127, caput, da CF), faça-se 

VISTA dos autos à instituição para manifestação.

Intime-se. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 25 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 35210 Nr: 856-88.2014.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS VIANA COUTINHO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:Mat. 2688839

 Vistos etc.

INTIME-SE o Ente Público - INSS, por meio de seu representante judicial 

(por carga, remessa ou meio eletrônico), para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, IMPUGNAR o cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, limitando-se às 

matérias passíveis de impugnação na presente fase processual, e, em 

caso de alegação de excesso na execução movida pelo credor, declinar o 

valor que entende devido, sob pena de não conhecimento da impugnação, 

na forma do artigo 535, § 2º, do CPC.

 Conforme artigo 535, § 3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, sem necessidade de novo despacho.

 AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada seja, 

desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, § 3º, do CPC), na forma do 

artigo 535, § 4º, do CPC.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, conforme artigo 85, § 7º, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Dom Aquino/MT, 24 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51353 Nr: 2793-31.2017.811.0034

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPdS, AdRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natália Guimarães Ferreira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846-MT

 Vistos etc.

De plano, DEFIRO a revogação da nomeação da causídica Marise Soares 

Guimarães Soares para defender os interesses do requerido Divino 

Pereira de Souza, conforme requerido à ref. 92.

Em consequência, NOMEIO o Dr. Islei Ribeiro de Morais, OAB/MT 21825-O, 

para atuar em favor do requerido Divino Pereira, e desde já, arbitro o valor 

de 05 URH ao causídico a serem custeados pelo Estado de Mato Grosso. 

Assim, INTIME-O para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revogação da nomeação.

No mais, CUMPRA-SE conforme os termos do despacho de ref. 90.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 24 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46290 Nr: 634-18.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Candido da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Souza - 

Procurador Federal - OAB:

 Processo nº 634-18.2017.811.0034
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Código nº 46290

Vistos etc.

Consoante constou do dispositivo do decisum de ref.: 35, a sentença 

prolatada encontra-se sujeita ao reexame necessário.

Assim, DEIXO de receber o pedido de cumprimento de sentença (ref: 43) e 

DETERMINO a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 22 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Subst. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49826 Nr: 2081-41.2017.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARDS, AdRF, PLRdSrpmADRF, EVRdSrpmAdRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Antonio Costa 

Menacho - OAB:10919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os feitos de Código 49826 e 49827, observo que, conforme 

percebeu o Dr. Rodrigo Antonio Costa Menacho (advogado nomeado como 

dativo nos autos), há conflito na defesa das partes, visto que o causídico 

foi nomeado para atuar em defesa da exequente em um feito e do 

executado em outro.

Desta forma, sabendo que a nomeação realizada nos autos de Código 

49826 precede àquela dos autos de Código 49827, MANTENHO a primeira 

e REVOGO a segunda, devendo o patrono permanecer defendendo os 

interesses da menor.

Assim, INTIME-O para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Por outro lado, nomeio a Dra. Valdelicy Maria Monteiro, OAB/MT 24283-O, 

para atender os interesses do executado, e desde já, arbitro o valor de 02 

URH à Advogada Nomeada a serem custeados pelo Estado de Mato 

Grosso. Assim, INTIME-A para manifestar-se em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 21 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49827 Nr: 2082-26.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CARDS, AdRF, PLRdSrpmADRF, EVRdSrpmAdRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20.637/0, THAIS CRISTINA FERREIRA BORGES - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Antonio Costa 

Menacho - OAB:10919

 Vistos etc.

Compulsando os feitos de Código 49826 e 49827, observo que, conforme 

percebeu o Dr. Rodrigo Antonio Costa Menacho (advogado nomeado como 

dativo nos autos), há conflito na defesa das partes, visto que o causídico 

foi nomeado para atuar em defesa da exequente em um feito e do 

executado em outro.

Desta forma, sabendo que a nomeação realizada nos autos de Código 

49826 precede àquela dos autos de Código 49827, MANTENHO a primeira 

e REVOGO a segunda, devendo o patrono permanecer defendendo os 

interesses da menor.

Assim, nomeio a Dra. Valdelicy Maria Monteiro, OAB/MT 24283-O, para 

atender os interesses do executado, e desde já, arbitro o valor de 02 URH 

à Advogada Nomeada a serem custeados pelo Estado de Mato Grosso.

INTIME-A para manifestar-se em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 21 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49832 Nr: 2085-78.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNRdOrpRdAO, RdAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Antonio Costa 

Menacho - OAB:10919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em razão da informação trazida aos autos pela exequente de que houve a 

composição amigável da lide entre as partes, INTIME-A para acostar os 

termos do acordo, com assinatura das partes, e comprovante de 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, possibilitando a análise da 

existência, validade e eficácia do negócio jurídico entabulado e, 

consequentemente, a homologação.

Com a juntada dos referidos documentos, VISTA dos autos ao Ministério 

Público para manifestar-se acerca do acordo, em defesa ao interesse 

menorista envolvido.

Após, voltem conclusos os autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 21 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54884 Nr: 938-80.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doris Maria Silva Oliveira Rep/ por Juliana Silva Meira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, NOMEIO como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, 

CRM 2311/MT, com endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, 

bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC), 

conforme a agenda disponibilizada perante este juízo, no dia 11 de julho de 

2018, às 16h15.INTIME-SE a parte autora, no endereço constante nos 

autos, para se apresentar para a perícia na data designada, 

cientificando-a que deverá portar todos os seus exames no dia.Arbitro 

para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do 

artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da 

tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) 

vez.Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade 

em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como se levando em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos.O 

respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado.Com a 

juntada do laudo médico pericial, CITE-SE a ré, por remessa postal, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC, para que responda a presente 

ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser. 

Ainda, INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12979 Nr: 651-64.2011.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Clovis da Rocha Fussiger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 
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- OAB:8143-A/MT, Gilson Krayczy - OAB:10484-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Carvalho 

Costa - Procurador Federal do INSS - OAB:

 Código: 12979

Vistos etc.

Cumpra-se a decisão de fls. 123.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 18 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12227 Nr: 823-40.2010.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Maria da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Carvalho 

Costa - Procurador Federal do INSS - OAB:

 Processo nº 823-40.2010.811.0034

Código 12227

Vistos etc.

 Considerando que houve pedido de cumprimento de sentença de valor 

complementar, com a concordância do requerido referente a monta 

apresentada, e ainda, que houve expedição da Requisição de Pequeno 

Valor (RPV) às fls. 117, sendo incompatível a expedição de Precatório 

referente ao valor final executado, eis que o sistema e-PrecWeb não 

aceita valores complementares de requisições diferentes, indefiro a 

expedição de precatório complementar por não haver registro de tal 

requisição naquele Tribunal.

 Assim, expeça-se o Precatório Requisitório manualmente, encaminhando 

ao Corej, juntamente com esta decisão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às Providências.

Dom Aquino – MT, 17 de maio de 2018.

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31506 Nr: 247-42.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELINA FAGUNDES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Luisa de Macedo 

Bonfim - Procuradora Federal do INSS - OAB:Mat 1950397

 Processo nº 247-42.2013.811.0034

 Código 31506

VISTOS, etc.

 Recebo o petitório de fls. 88/94, como cumprimento de sentença.

 De consequência, INTIME-SE o ente público/INSS, por meio de seu 

representante judicial (por carga, remessa ou meio eletrônico), para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, IMPUGNAR a 

execução de fls. 88/94, nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, limitando-se às matérias passíveis de impugnação na presente fase 

processual, e, em caso de alegação de excesso na execução movida pelo 

credor, declinar o valor que entende devido, sob pena de não 

conhecimento da impugnação, na forma do artigo 535, § 2°, do CPC.

 Na forma do artigo 535, § 3°, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, sem necessidade de novo despacho.

AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada seja, 

desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, § 3°, do CPC), na forma do 

artigo 535, § 4°, do CPC.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, § 7°, do CPC.

Em tempo, Verifica-se que até o presente momento não há nos autos 

comprovação da implantação do benefício concedido à parte autora, 

motivo pelo qual DEFIRO o pedido de fls.92.

Por corolário, INTIME-SE o instituto réu, para no prazo de 10 (dez) dias, 

proceder à referida implantação do benefício previdenciário, devidamente 

revisado, nos termos da sentença e acórdão prolatados nos autos, sob 

pena de incidência de multa diante da insistência da autarquia ré em não 

cumprir as determinações deste juízo.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Dom Aquino – MT, 17 de maio de 2018.

Laura Dôrileo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11095 Nr: 933-73.2009.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Baldina Maria Venancio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dércio Lupiano de Assis Filho - 

OAB:12466/AMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Guizzardi - 

Procurador Federal - Matricula nº 1963221 - OAB:

 Processo nº 933-73.2009.811.0034

 Código 11095

Visto etc.

 Recebo o petitório de fls. 103/107, como cumprimento de sentença.

 De consequência, INTIME-SE o ente público/INSS, por meio de seu 

representante judicial (por carga, remessa ou meio eletrônico), para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, IMPUGNAR a 

execução de fls. 103/107, nos termos do artigo 535 do Código de 

Processo Civil, limitando-se às matérias passíveis de impugnação na 

presente fase processual, e, em caso de alegação de excesso na 

execução movida pelo credor, declinar o valor que entende devido, sob 

pena de não conhecimento da impugnação, na forma do artigo 535, § 2°, 

do CPC.

 Na forma do artigo 535, § 3°, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, sem necessidade de novo despacho.

AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada seja, 

desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, § 3°, do CPC), na forma do 

artigo 535, § 4°, do CPC.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, § 7°, do CPC.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Dom Aquino – MT, 17 de maio de 2018.

Laura Dôrileo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12351 Nr: 27-15.2011.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Barbosa Schmidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Carvalho 

Costa - Procurador Federal do INSS - OAB:

 Processo nº 27-15.2011.811.0034

Código 12351

Vistos etc.

 Considerando que houve pagamento do Precatório (fls. 167), determino a 

expedição de alvará, de acordo com o provimento nº 03/2018 do CNJ.
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 Ademais, considerando que houve devolução da Requisição de Pequeno 

Valor (fls. 163), bem como há conflito na expedição de Requisição de 

Pequeno Valor (complementar) por meio do sistema e-PrecWeb, quando 

há registro apenas de Precatório no Tribunal Regional Federal, expeça a 

RPV manualmente, encaminhando ao Corej, juntamente com esta decisão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às Providências.

Dom Aquino – MT, 17 de maio de 2018.

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32177 Nr: 885-75.2013.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliza de Souza de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Guizzardi - Procurdor 

Federal do INSS - OAB:

 Processo nº 885-75.2013.811.0034

 Código 32177

Visto etc.

 Defiro o pedido de fls. 217.

 Por corolário, INTIME-SE o instituto réu, para no prazo de 10 (dez) dias, 

proceder à referida implantação do benefício previdenciário, nos termos 

da sentença e acórdão prolatados nos autos, sob pena de incidência de 

multa diante da insistência da autarquia ré em não cumprir as 

determinações deste juízo.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Dom Aquino – MT, 18 de maio de 2018.

Laura Dôrileo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50272 Nr: 2314-38.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Ferreira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - OAB:21784/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença interposta por DONIZETE FERREIRA 

DA CRUZ em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Em vista da ausência de comprovação da hipossuficiência, determinou-se 

a emenda da inicial, a provando ou recolhendo as custas judiciais, além de 

juntar outros documentos (ref. 6).

Devidamente intimada (ref. 9), a parte requerente manteve-se inerte (ref. 

11).

Vieram os autos conclusos.

Pois bem.

A parte autora não cumpriu com a diligência determinada, desafiando o 

indeferimento da petição inicial.

Desta forma, não sanada a irregularidade com o complemento a exordial, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 321, p. ú., do CPC, 

JULGANDO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no art. 485, inc. I, do mesmo diploma legal.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que não foi formada a 

triangularização processual.

Intime-se

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 30 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55101 Nr: 1042-72.2018.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonir da Silva, Pedro Noboru Kojima, 

Valdirene de Oliveira Kojima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se os executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o 

pagamento da dívida, acrescida de custas e honorário advocatício, sendo 

que em relação a esses fixo em dez por cento (10%) sobre o valor da 

causa, nos termos dos Arts. 829, §§ 1º e 2º, e 827, § 1º, ambos do 

NCPC.O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO 

deverá ser EXPEDIDO EM 02 vias, a primeira com o propósito de promover 

a citação dos executados e a segunda com o objetivo de promover a 

penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo 

legal de 03 dias.Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, o oficial de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de 

bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimar, na mesma oportunidade, o executado.A penhora recairá sobre os 

bens indicados pelo exequente, ... mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente.Se o oficial de justiça não encontrar os executados, 

arrestar-lhes-ão tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

devendo ainda, nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o 

executado 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa,...Se o exequente requerer, expeça-se 

certidão de que a execução foi admitida, com a identificação das partes e 

do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos 

ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade, 

devendo, no entanto, no prazo de dez dias após a sua concretização, 

comunicar ao juízo as averbações efetivadas, atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão.Para o cumprimento do mandado o Oficial de 

Justiça deverá observar às prerrogativas do Art. 212, §2º do NCPC.Desde 

já, determino que o exequente indique depositário fiel.Cumpra-se, ..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55097 Nr: 1038-35.2018.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson das Dores de Souza, Leonir da Silva, 

ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB: 

8.123 /PR, Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - OAB:16555/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se os executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o 

pagamento da dívida, acrescida de custas e honorário advocatício, sendo 

que em relação a esses fixo em dez por cento (10%) sobre o valor da 

causa, nos termos dos Arts. 829, §§ 1º e 2º, e 827, § 1º, ambos do 

NCPC.O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO 

deverá ser EXPEDIDO EM 02 vias, a primeira com o propósito de promover 

a citação dos executados e a segunda com o objetivo de promover a 

penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo 

legal de 03 dias.Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, o oficial de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de 

bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimar, na mesma oportunidade, o executado.A penhora recairá sobre os 

bens indicados pelo exequente, ....Se o oficial de justiça não encontrar os 

executados, arrestar-lhes-ão tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, devendo ainda, nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, 
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procurar o executado 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido.Se o exequente requerer, expeça-se 

certidão de que a execução foi admitida, com a identificação das partes e 

do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos 

ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade, 

devendo, no entanto, no prazo de dez dias após a sua concretização, 

comunicar ao juízo as averbações efetivadas, atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão.Para o cumprimento do mandado o Oficial de 

Justiça deverá observar às prerrogativas do Art. 212, §2º do NCPC.Desde 

já, determino que o exequente indique depositário fiel.Cumpra-se,....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55102 Nr: 1043-57.2018.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson das Dores de Souza, Leonir da Silva, 

ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB: 

8.123 /PR, Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - OAB:16555/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Cite-se os executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o 

pagamento da dívida, acrescida de custas e honorário advocatício, sendo 

que em relação a esses fixo em dez por cento (10%) sobre o valor da 

causa, nos termos dos Arts. 829, §§ 1º e 2º, e 827, § 1º, ambos do 

NCPC.O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO 

deverá ser EXPEDIDO EM 02 vias, a primeira com o propósito de promover 

a citação dos executados e a segunda com o objetivo de promover a 

penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo 

legal de 03 dias.Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, o oficial de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de 

bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimar, na mesma oportunidade, o executado.A penhora recairá sobre os 

bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo 

executado e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente.Se o oficial de justiça não encontrar os executados, 

arrestar-lhes-ão tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

devendo ainda, nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o 

executado 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, ....Se o exequente requerer, 

expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a identificação 

das partes e do valor da causa para fins de averbação no registro de 

imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou 

indisponibilidade...devendo, no entanto, no prazo de dez dias após a sua 

concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas, 

atentando-se este às penalidades referentes à averbação manifestamente 

indevida.No caso de integral pagamento no prazo de três (03) dias, a 

verba honorária será automaticamente reduzida pela metade, 

considerando tal importe para o pagamento em questão.Para o 

cumprimento do mandado o Oficial de Justiça deverá observar às 

prerrogativas do Art. 212, §2º do NCPC.......

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55037 Nr: 1007-15.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALVA ROSA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Visando maior celeridade ao deslinde da demanda, entendo ser 

favorável a realização da perícia médica previamente à citação da 

Procuradoria Federal Especializada.Assim sendo, nomeio como perita a 

Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC), conforme a agenda 

disponibilizada perante este juízo, no dia 11 de julho de 2018, às 

17h00min.Intime-se a parte autora, no endereço constante nos autos, para 

se apresentar para a perícia na data designada, cientificando-a que 

deverá portando todos os seus exames.Arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), o 

que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez.Justifico a majoração dos 

honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito 

na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por parte 

dos nomeados, bem como levando-se em consideração a distância do 

local para realização dos trabalhos.O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado.Com a juntada do laudo médico 

pericial, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser. ...Superado 

o prazo ventilado, CERTIFIQUE-SE.Com a chegada da contestação, 

intime-se o autor para impugnar, no prazo legal.Intimem-se.Cumpra-se, 

COM URGÊNCIA, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

Providências.Após, conclusos.Dom Aquino/MT, 29 de maio de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54628 Nr: 784-62.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edith Tolentino da Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS, Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ....Desta forma, ante ao exposto, INDEFIRO, neste momento processual, o 

pedido de concessão da tutela de urgência antecipada.Por outro lado, 

DESIGNO audiência de conciliação entre as partes, a ser realizada pela 

conciliadora do Juízo no dia 03 de julho de 2018, às 13h00min.Cite-se o 

representante legal do Banco Requerido, com a faculdade do artigo 212, § 

2º, do CPC, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no §1º, do artigo 335, do já 

citado Diploma processual.Havendo desinteresse na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (CPC, §§ 5º e 6º do artigo 334).Consigne-se no 

mandado que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC, ainda, 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).Por fim, cancele 

o andamento de Ref: 9, eis que em decisão anterior não foi designada data 

para audiência. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências. Dom Aquino/MT, 29 de maio de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55034 Nr: 1005-45.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDMS, NRDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO PORTUGUES - 

OAB:6365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta medida, sendo lógica a conclusão de que o art. 98 e seguintes do 

CPC devem ser interpretados à luz da Carta Magna, deve a parte 

requerente da justiça gratuita comprovar a insuficiência de recursos.Por 

esta razão, a declaração de hipossuficiência, único documento alusivo à 
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condição financeira da parte, sendo ato unilateral dela, que apenas 

declara a hipossuficiência, não pode ser vista como prova de insuficiência 

de recursos.Nesta situação, conceder a benesse é ato arbitrário e 

violador da norma constitucional.Além do mais, o recolhimento das custas 

judiciárias tem natureza claramente tributária e não pode o Poder Judiciário 

coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário, com o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência.Salienta-se, 

ainda, que de acordo com o CPC os jurisdicionados têm a faculdade de 

solicitar parcelamento das custas processuais.Noutro giro, o requerente 

deixou de acostar seus documentos pessoais e os de sua representante 

e ainda comprovante de residência, documento indicador da competência 

para processar e julgar a demanda.Assim, sabendo que a inicial deve ser 

instruída com os documentos indispensáveis a propositura da ação (CPC, 

art. 320), o exequente deverá completar a peça (CPC, art. 321).Pelo 

exposto, INTIME-SE o requerente para completar a petição inicial no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias, trazendo as cópias dos seus documentos 

pessoais e da sua representante, do comprovante de residência e de 

documentos hábeis a demonstrar a condição financeira, sob pena de ser 

cancelada a distribuição do feito (arts. 99, §2º, e 290 do CPC).Cumpridas 

as diligências ou certificado o decurso do prazo assinalado, voltem os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Dom Aquino/MT, 25 de maio de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55029 Nr: 1002-90.2018.811.0034

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI DE MATOS SILVA, NILTA RODRIGUES DE MATOS 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO PORTUGUES - 

OAB:6365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por esta razão, a declaração de hipossuficiência, único documento 

alusivo à condição financeira da parte, sendo ato unilateral dela, que 

apenas declara a hipossuficiência, não pode ser vista como prova de 

insuficiência de recursos.Nesta situação, conceder a benesse é ato 

arbitrário e violador da norma constitucional.Além do mais, o recolhimento 

das custas judiciárias tem natureza claramente tributária e não pode o 

Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o 

erário, com o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de 

assistência.Salienta-se, ainda, que de acordo com o CPC os 

jurisdicionados têm a faculdade de solicitar parcelamento das custas 

processuais.Noutro giro, o requerente deixou de acostar os documentos 

pessoais de sua representante e ainda comprovante de residência, 

documento indicador da competência para processar e julgar a 

demanda.Assim, sabendo que a inicial deve ser instruída com os 

documentos indispensáveis a propositura da ação (CPC, art. 320), o 

exequente deverá completar a peça (CPC, art. 321).Pelo exposto, 

INTIME-SE o requerente para completar a petição inicial no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias, trazendo as cópias dos documentos 

pessoais de sua representante, do comprovante de residência e de 

documentos hábeis a demonstrar a condição financeira, sob pena de ser 

cancelada a distribuição do feito (arts. 99, §2º, e 290 do CPC).Cumpridas 

as diligências ou certificado o decurso do prazo assinalado, voltem os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Dom Aquino/MT, 25 de maio de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52734 Nr: 3381-38.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonir da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Torquete Barbosa - 

OAB:9127/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776-A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 Vistos etc........Contudo, o pedido de reconsideração do indeferimento da 

tutela de urgência cinge o periculum in mora, deixando o requerente de 

esforçar-se para demonstrar os indícios do direito pleiteado.Denoto assim 

que há ausência de novos elementos que ensejem alteração da decisão 

anteriormente exarada, pelo que, pelos mesmos fundamentos lá 

explanados, a concessão da medida ainda se mostra temerária e 

desrespeitosa à lei, em vista da não demonstração de requisito legal.Desta 

forma, pela falta de demonstração da probabilidade do direito alegado pelo 

requerente, com espeque no art. 300 do CPC, INDEFIRO o novo pedido 

liminar, mantendo incólumes os termos da decisão de ref. 24.Assim, 

aguarde-se a apresentação de contestação pela parte requerida e, em 

caso de decurso do prazo legal, certifique-se e façam os autos 

conclusos.Se apresentada a referida peça, intime-se o requerente para 

impugná-la no prazo legal e, por fim, tornem os autos 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Dom Aquino/MT, 25 de maio de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34199 Nr: 508-70.2014.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danila Morais Silva Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela 

específica pretendida, de implantação do percentual de 11,98% na 

remuneração da exequente, sem anterior liquidação de sentença em que 

apure o acréscimo devido a este servidor, levando-se em consideração a 

data do efetivo pagamento, evitando pagamento em duplicidade e 

consequente enriquecimento ilícito, pois somente com a liquidação da 

sentença, por meio de perícia contábil, é que se verificará se, se de fato, a 

perda remuneratória foi repassada ou não aos servidores.Por fim, nota-se 

que o feito encontra-se suspenso em razão da necessidade de liquidação 

de sentença para apuração de acréscimo da diferença da conversão dos 

vencimentos da exequente para URV, tal como consta da sentença, 

estando pendente de perícia em bloco de processos análogos ao presente 

feito para aquilatar o percentual de aumento já concedido pelo Município 

requerido a título de URV às diferentes categorias profissionais, que 

poderá em momento oportuno ser utilizada nestes autos como prova 

emprestada, e ainda em atenção aos princípios da eficiência e economia 

processual, devendo os autos aguardar no arquivo provisório até o 

deslinde da realização da perícia. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Dom Aquino/MT, 21 de maio de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em Subst. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34198 Nr: 507-85.2014.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Sulzbacher - 

OAB:6889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela 

específica pretendida, de implantação do percentual de 11,98% na 

remuneração da exequente, sem anterior liquidação de sentença em que 

apure o acréscimo devido a este servidor, levando-se em consideração a 

data do efetivo pagamento, evitando pagamento em duplicidade e 

consequente enriquecimento ilícito, pois somente com a liquidação da 
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sentença, por meio de perícia contábil, é que se verificará se, se de fato, a 

perda remuneratória foi repassada ou não aos servidores.Por fim, nota-se 

que o feito encontra-se suspenso em razão da necessidade de liquidação 

de sentença para apuração de acréscimo da diferença da conversão dos 

vencimentos da exequente para URV, tal como consta da sentença, 

estando pendente de perícia em bloco de processos análogos ao presente 

feito para aquilatar o percentual de aumento já concedido pelo Município 

requerido a título de URV às diferentes categorias profissionais, que 

poderá em momento oportuno ser utilizada nestes autos como prova 

emprestada, e ainda em atenção aos princípios da eficiência e economia 

processual, devendo os autos aguardar no arquivo provisório até o 

deslinde da realização da perícia. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Dom Aquino/MT, 16 de maio de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em Subst. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34197 Nr: 506-03.2014.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Luzia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Sulzbacher - 

OAB:6889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela 

específica pretendida, de implantação do percentual de 11,98% na 

remuneração da exequente, sem anterior liquidação de sentença em que 

apure o acréscimo devido a este servidor, levando-se em consideração a 

data do efetivo pagamento, evitando pagamento em duplicidade e 

consequente enriquecimento ilícito, pois somente com a liquidação da 

sentença, por meio de perícia contábil, é que se verificará se, se de fato, a 

perda remuneratória foi repassada ou não aos servidores.Por fim, nota-se 

que o feito encontra-se suspenso em razão da necessidade de liquidação 

de sentença para apuração de acréscimo da diferença da conversão dos 

vencimentos da exequente para URV, tal como consta da sentença, 

estando pendente de perícia em bloco de processos análogos ao presente 

feito para aquilatar o percentual de aumento já concedido pelo Município 

requerido a título de URV às diferentes categorias profissionais, que 

poderá em momento oportuno ser utilizada nestes autos como prova 

emprestada, e ainda em atenção aos princípios da eficiência e economia 

processual, devendo os autos aguardar no arquivo provisório até o 

deslinde da realização da perícia. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Dom Aquino/MT, 16 de maio de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em Subst. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34195 Nr: 504-33.2014.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli das Graças Maris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela 

específica pretendida, de implantação do percentual de 11,98% na 

remuneração da exequente, sem anterior liquidação de sentença em que 

apure o acréscimo devido a este servidor, levando-se em consideração a 

data do efetivo pagamento, evitando pagamento em duplicidade e 

consequente enriquecimento ilícito, pois somente com a liquidação da 

sentença, por meio de perícia contábil, é que se verificará se, se de fato, a 

perda remuneratória foi repassada ou não aos servidores.Por fim, nota-se 

que o feito encontra-se suspenso em razão da necessidade de liquidação 

de sentença para apuração de acréscimo da diferença da conversão dos 

vencimentos da exequente para URV, tal como consta da sentença, 

estando pendente de perícia em bloco de processos análogos ao presente 

feito para aquilatar o percentual de aumento já concedido pelo Município 

requerido a título de URV às diferentes categorias profissionais, que 

poderá em momento oportuno ser utilizada nestes autos como prova 

emprestada, e ainda em atenção aos princípios da eficiência e economia 

processual, devendo os autos aguardar no arquivo provisório até o 

deslinde da realização da perícia. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Dom Aquino/MT, 16 de maio de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em Subst. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34202 Nr: 511-25.2014.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA VIEIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela 

específica pretendida, de implantação do percentual de 11,98% na 

remuneração da exequente, sem anterior liquidação de sentença em que 

apure o acréscimo devido a este servidor, levando-se em consideração a 

data do efetivo pagamento, evitando pagamento em duplicidade e 

consequente enriquecimento ilícito, pois somente com a liquidação da 

sentença, por meio de perícia contábil, é que se verificará se, se de fato, a 

perda remuneratória foi repassada ou não aos servidores.Por fim, nota-se 

que o feito encontra-se suspenso em razão da necessidade de liquidação 

de sentença para apuração de acréscimo da diferença da conversão dos 

vencimentos da exequente para URV, tal como consta da sentença, 

estando pendente de perícia em bloco de processos análogos ao presente 

feito para aquilatar o percentual de aumento já concedido pelo Município 

requerido a título de URV às diferentes categorias profissionais, que 

poderá em momento oportuno ser utilizada nestes autos como prova 

emprestada, e ainda em atenção aos princípios da eficiência e economia 

processual, devendo os autos aguardar no arquivo provisório até o 

deslinde da realização da perícia. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Dom Aquino/MT, 16 de maio de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em Subst. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34201 Nr: 510-40.2014.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilso Vieira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Sulzbacher - 

OAB:6889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela 

específica pretendida, de implantação do percentual de 11,98% na 

remuneração da exequente, sem anterior liquidação de sentença em que 

apure o acréscimo devido a este servidor, levando-se em consideração a 

data do efetivo pagamento, evitando pagamento em duplicidade e 

consequente enriquecimento ilícito, pois somente com a liquidação da 

sentença, por meio de perícia contábil, é que se verificará se, se de fato, a 

perda remuneratória foi repassada ou não aos servidores.Por fim, nota-se 

que o feito encontra-se suspenso em razão da necessidade de liquidação 

de sentença para apuração de acréscimo da diferença da conversão dos 

vencimentos da exequente para URV, tal como consta da sentença, 

estando pendente de perícia em bloco de processos análogos ao presente 

feito para aquilatar o percentual de aumento já concedido pelo Município 

requerido a título de URV às diferentes categorias profissionais, que 

poderá em momento oportuno ser utilizada nestes autos como prova 

emprestada, e ainda em atenção aos princípios da eficiência e economia 

processual, devendo os autos aguardar no arquivo provisório até o 

deslinde da realização da perícia. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 
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necessário.Às providências.Dom Aquino/MT, 16 de maio de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em Subst. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32795 Nr: 1474-67.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDELICE BATISTA DOS PASSOS, Renato Dias 

Coutinho Neto, Valdir Scherer, Chernenko do Nascimento Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Dom Aquino-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A, 

Valdir Scherer - OAB:3.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 Processo nº 1474-67.2013.811.0034

Código nº 32795

Vistos etc.

Como cediço, fora promovida reunião com os procuradores dos 

exequentes, representantes e procuradores da fazenda executada e, 

também, com o profissional técnico nomeado para a realização dos 

trabalhos de liquidação nos autos em data de 08.08.2017, oportunidade em 

que acordou-se a realização de duas (02) perícias técnicas por categoria 

de servidor, restando pendente, por sua vez, a apresentação de nova 

proposta de honorários pelo expert.

Assim, diante de tais considerações, forte na cooperação entre as partes 

e duração razoável do processo, como também, visando atender aos fins 

sociais e às exigências do bem comum, princípios estes consagrados 

entre os arts. 5º e 10, da nova Lei Adjetiva Civil, DETERMINO a suspensão 

do presente feito, até a apuração do percentual a ser executado.

Por conseguinte, AGUARDEM-SE os autos em arquivo provisório.

CIENTIFIQUE-SE as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino/MT, 16 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50713 Nr: 2529-14.2017.811.0034

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MSJ, NRMdS, RMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJdS, LM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20.637/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto e sem mais delongas, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

do autor, deferindo a guarda definitiva dos menores NICOLAS RONEY 

MACHADO DA SILVA e RAIANI MACHADO DA SILVA à avó MARIA 

SHIRLEY JUSTINO, julgando extinto o feito com resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.EXPEÇA-SE o Termo de Compromisso 

de Guarda e Responsabilidade, salientando-se que o Estatuto da Criança e 

do Adolescente estabelece que a guarda é instituto precário, podendo ser 

revogada a qualquer tempo, conforme a alteração das circunstâncias de 

fato.DETERMINO a manutenção do acompanhamento da família pela equipe 

multidisciplinar e pelo Conselho Tutelar Municipal, por mais 06 (seis) 

meses, devendo informar a este Juízo qualquer anormalidade.Ciência ao 

Ministério Público. Intimem-se. Publique-se. Sem custas.Certificado o 

trânsito, proceda-se com as baixas e anotações de praxe.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Dom Aquino/MT, 

15 de maio de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em substituição 

legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48005 Nr: 1355-67.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josair Jeremias Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Schneider - OAB:15345, 

Leandro Borges de Souza As - OAB:20.901, RONY DE ABREU 

MUNHOZ - OAB:11972, Seonir Antônio Jorge - OAB:38.641

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO 

INICIAL para o fim de CONDENAR JOSAIR JEREMIAS LOPES pela prática 

do ato ímprobo de enriquecimento ilícito, positivado no artigo 9º da Lei 

8.429/92, extinguindo o feito com resolução de mérito com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do CPC.Consequentemente, analisando a gravidade e 

consequências da conduta, atento à razoabilidade e proporcionalidade, 

aplico-lhe as seguintes sanções prevista no artigo 12, inciso II, da Lei 

8.429/92:A)Ressarcimento integral dos danos suportados pelo erário 

público;B)Pagamento de multa civil de uma vez o valor das verbas 

utilizadas para a promoção pessoal;C)Proibição de contratar com o Poder 

Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos.MANTENHO A 

INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO REQUERIDO, conforme determinado no 

feito, com o fito de assegurar o ressarcimento integral dos danos 

causados.A multa se reverterá à Prefeitura Municipal de Dom Aquino/MT 

(art. 18 da Lei n. 8.429/92), pessoa jurídica lesada pelo ato de improbidade 

administrativa.Ainda, condeno a parte sucumbente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, deixando de aplicar os honorários 

advocatícios por serem incabíveis ao Ministério Público.Transitada em 

julgado a sentença, proceda-se o cadastramento do nome do Requerido 

no “Cadastro Nacional dos Condenados por Improbidade – CNJ” e 

remetam-se ao Ministério Público para cumprimento da sentença, visto que 

a apuração dos valores depende apenas de cálculo aritmético (CPC, art. 

509, §2º).Publique-se e Intime-se. Ciência ao Parquet.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Dom Aquino/MT, 

08 de maio de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em substituição 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48090 Nr: 1398-04.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilucia Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão do 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE à requerente 

MARILUCIA PEREIRA DOS SANTOS, no valor mensal de 01 (um) salário 

mínimo, nos termos do artigo 143 da Lei 8.213/91, devido a partir da data 

do requerimento administrativo (06.01.2016), com a imediata implantação 

na folha de pagamento da requerente. Os juros moratórios são devidos no 

percentual de 1% ao mês até a edição da Lei nº 11.960/2009, quando 

então deverão incidir sobre o percentual de 0,5% ao mês. Contam-se da 

citação, para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e 

do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores, corrigidos 

monetariamente pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até a 

data de 25.03.2015, devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) .......Condeno ainda o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, no pagamento dos honorários 

advocatícios, em favor da causídica da autora, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as 

parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (§ 3º do art. 20 

do CPC e Súmula 111/STJ), isentando-o do pagamento das custas 

processuais.Por fim, considerando o disposto na súmula 490 do STJ, 

proceda-se a remessa necessária dos autos a Instância Superior, haja 

vista tratar-se de sentença ilíquida.Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Dom Aquino/MT, 08 de maio de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito 

em Substituição Legal

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 859 de 962



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 42405 Nr: 825-97.2016.811.0034

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josair Jeremias Lopes, Natália Fernanda 

Soares Lopes, Marli Rosa da Silva, Rodrigo Antônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgarde Alves de Oliveira - 

OAB:8453/MT, Edmilson Vasconcelos de Moraes - OAB:8548, Paula 

Vanessa de Souza Oliveira - OAB:13053/MT, RONY DE ABREU 

MUNHOZ - OAB:11972, Seonir Antônio Jorge - OAB:38.641

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

inicial, ABSOLVENDO os requeridos MARLI ROSA DA SILVA, RODRIGO 

ANTÔNIO DA SILVA e NATÁLIA FERNANDA SOARES LOPES dos atos de 

improbidade que lhes foram imputados e CONDENANDO JOSAIR JEREMIAS 

LOPES pela prática do ato ímprobo de enriquecimento ilícito, positivado no 

artigo 10, caput, da Lei 8.429/92, extinguindo o feito com resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.Consequentemente, 

analisando a gravidade e as consequência da conduta, aplico-lhe as 

sanções previstas no artigo 12, inciso II, da Lei 8.429/92, consistentes 

no:A) ressarcimento integral do dano (à ser constatado em liquidação de 

sentença);B) pagamento de multa civil em uma vez o valor do dano; eC) 

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 

05 (cinco) anos.CONDENO-O, ainda, ao pagamento de indenização por 

danos morais difusos e, no que tange ao valor na indenização, 

observando a extensão do dano, o grau de culpa do agente e o caráter 

pedagógico, entendo que o valor requerido pelo Parquet, R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), encontra-se dentro da proporcionalidade e 

razoabilidade.MANTENHO A INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO 

REQUERIDO JOSAIR, conforme determinado no feito, com o fito de 

assegurar o ressarcimento integral dos danos causados.DETERMINO a 

liberação dos bens pertencentes aos requeridos MARLI ROSA DA SILVA 

e RODRIGO ANTÔNIO DA SILVA, bem como aqueles de propriedade 

COMPROVADAMENTE EXLUSIVA de NATÁLIA FERNANDA SOARES 

LOPES.INDEFIRO o pedido de substituição de bem indisponível acostado à 

ref. 131, apresentado pela requerida Natália, visto que não justificou o 

motivo da medida, além disso, caso comprovada a propriedade exclusiva, 

referido bem será liberado conforme acima determinado.A multa civil se 

reverterá em favor do Município de Dom Aquino/MT e a indenização por 

danos morais difusos em favor do fundo previsto no artigo 13 da Lei 

7.347/85.

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-63.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLUCIA PEREIRA DE GODOI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

8010072-63.2016.8.11.0034; Valor causa: R$ 18.799,90; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VANDERLUCIA PEREIRA 

DE GODOI Parte Ré: REQUERIDO: SUBMARINO VISTO ETC, INTIMEM-SE as 

partes acerca do retorno dos autos a este Juizado Especial Cível. Após, 

decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem manifestação, certifique-se, 

remetendo-se, em seguida, os autos AO ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Dom Aquino – MT, 20 de abril de 2018. LAURA DORILÊO 

CÂNDIDO Juíza de Direito, em substituição legal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 38222 Nr: 648-70.2015.811.0034

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Augusto Gregório Mundim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinícius Gregório 

Mundim - OAB:14235

 Código 38222

DESPACHO

VISTOS, ETC.

Nota-se que em sede do julgamento das apelações interpostas, foi dado 

parcial provimento para reduzir a pena para 03 (três) meses de detenção.

Deste modo, cientifique-se as partes acerca da baixa dos autos a esta 

comarca.

Após, em nada sendo requerido, dê-se prosseguimento ao cumprimento 

integral do decreto condenatório, com a imediata expedição de Guia de 

Execução Penal.

Em seguida, ao arquivo, com as baixas e anotações devidas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino – MT, 30 de maio de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 44373 Nr: 1865-17.2016.811.0034

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roniclei Borges dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jhonny Almeida Passarelli - 

OAB:22622

 Código: 44373

DESPACHO

VISTO,

 Verifico a interposição do recurso de apelação, à Ref. 78.

Certificada tempestividade (ref. 79), RECEBO o referido recurso de 

apelação no efeito suspensivo (art. 597 CPP).

Assim, INTIME-SE a acusação para, querendo, no prazo legal, oferecer 

contrarrazões ao recurso de apelação.

Após, REMETAM-SE os autos à Egrégia Turma Recursal para exame do 

recurso, com nossas homenagens.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino, 30 de maio de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 38224 Nr: 650-40.2015.811.0034

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudeson de Souza Cedro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Dall Agnol Finato - 

OAB:C

 Código: 38224

DESPACHO

VISTO,

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 860 de 962



 Verifico a interposição do recurso de apelação pela acusação (ref. 80) e 

contrarrazoado pela defesa (ref. 96).

Certificada tempestividade das peças apresentadas (refs.: 81 e 97), 

RECEBO os referidos recursos de apelação no efeito suspensivo (art. 597 

CPP).

REMETAM-SE os autos à Egrégia Turma Recursal para exame do recurso, 

com nossas homenagens.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino, 30 de maio de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juíza de Direito em Substituição Legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 45106 Nr: 565-86.2006.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECDGRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Fruto - OAB:7.229-B, 

CAIO ACIALDI - OAB:10.759-B

 Código:45106

 Vistos.

Com relação aos cálculos apresentados às fls. 239/242-v, intime-se a 

parte requerida para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de concordância.

Havendo manifestação ou não, o que deverá ser certificado, conclusos 

para análise.

 Cumpra-se o necessário.

 Feliz Natal/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Juliano Hermont Hermes da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79091 Nr: 546-94.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO PEÇAS RIO NORTE LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO AMAZONIA CONSTRUÇÕES 

ELETRICAS LTDA, DILMAR DAL BOSCO, ELISABETE GERALDINI DAL 

BOSCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 546-94.2017.811.0093

Código nº 79091

Vistos, etc.

Permaneceram-me os autos conclusos para análise do pedido de tutela de 

evidencia, formulado em audiência às fls. 205/205v.

Pois bem. Em que pese os argumentos explanados, tenho que não assiste 

razão ao pedido requerido. Explico.

A questão discutida nestes autos depende de dilação probatória e as 

alegações tecidas na inicial não evidenciam a presença dos requisitos da 

tutela de evidência, até mesmo porque o deferimento da medida pleiteada, 

teria o cunho satisfativo.

Assim, INDEFIRO a TUTELA DE EVIDÊNCIA pretendida.

Outrossim, considerando que não há nos autos informações acerca da 

citação da parte requerida, CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara se houve 

ou não a devida citação da mesma.

Após, volte-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 29 de maio de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73335 Nr: 101-47.2015.811.0093

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO EDGARD FERREIRA BISIGATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DALLAGNOL, DALLAGNOL 

IMÓVEIS, GILIANDRA CRISTINA DALLAGNOL, Marilene Casagrande 

Dallagnol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giliandra Cristina Dallagnol - 

OAB:15388

 Processo nº 101-47.2015.811.0093

Código nº 73335.

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 183/185), com base no artigo 

1.022 do Novo Código de Processo Civil, insurgindo-se contra decisão 

proferida por este juízo.

Alega, em suma, que houve omissão/contradição na decisão de fls. 

181/182, no que tange a alteração da parte exequente.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o breve relatório. Passo a decidir.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz; ou ainda, corrigir erro material. Assim, conclui-se que os 

embargos de declaração não visam a um novo julgamento da causa, mas 

tão-somente ao aperfeiçoamento do decisório já proferido. Nesse sentido, 

o êxito na interposição desse recurso fica condicionado à observância 

dos rigorosos lindes traçados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – 

CPC.

No caso vertente, pela fundamentação invocada, verifico que prospera as 

alegações do embargante, eis que analisando detidamente a decisão de 

fls. 181/182 é evidente tal erro realizado por este Juízo.

Assim, reconheço a omissões/contradições apontadas, razão pela qual, 

RECEBO os presentes embargos declaratórios e, no mérito, ACOLHO a 

pretensão neles deduzida, e DETERMINO alteração das partes junto ao 

Sistema Apolo para:

1) figurar como Exequente Alessandro Edgard Ferreira Bisigatto, 

juntamente com Giliandra Cristina Dallagnol.

2) figurar como Executado Ronaldo Dellagnol, Dallagnol Imóveis, Marilene 

Casagrande Dallagnol, Giliandra Cristina Dallagnol e Alessandro Edgard 

Ferreira Bisigatto.

No mais, com relação à petição de fls. 192/194, indefiro tal pedido, em 

virtude da possibilidade do cumprimento provisório se tornar definitivo, 

bastando requerer a intimação do executado para pagar o débito 

reconhecimento pelo v. Acórdão.

Por fim, intime-se a parte requerente Alessandro Edgard Ferreira Bisigatto 

para requerer o entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 29 de Maio de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79759 Nr: 1042-26.2017.811.0093

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL GEOMAR ALVES DA SILVA, CARLOS 

HENRIQUE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT, Rafael Pavei, 

Adenilso de Lima, ANDRE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Lima Costa - 

OAB:MT/19.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Garbeline 
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Fonseca - OAB:23328/0

 Processo nº 1042-26.2017.811.0093

Código nº 79759.

Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por 

Rafael Geomar Alves da Silva e Carlos Henrique Alves da Silva em face 

do Município de Feliz Natal/MT, neste ato representado pelo Prefeito Rafael 

Pavei, André Pereira da Silva e Adenilso de Lima, todos qualificados nos 

autos, em razão da punição desportiva que receberam os impetrantes.

Os impetrantes alegam, em suma, que foram suspensos pelo prazo de 02 

anos de todos os eventos esportivos realizados no município. Alegam 

ainda, que não tiveram oportunidade de se manifestarem sobre os fatos, 

não sendo informados das punições recebidas.

Aduz ainda que em virtude da punição recebida, não conseguem mais ter 

acesso às quadras públicas deste município.

Assim, requerem liminarmente, que seja determinada a nulidade de toda e 

qualquer punição desportiva direcionada aos impetrantes.

A inicial (fls. 04/17) veio acompanhada dos documentos de fls. 18/57.

 Postergada a análise da liminar após a formação do contraditório.

Ministério Público se manifestou no sentido de não haver interesse público 

capaz de justificar sua intervenção.

Município de Feliz Natal apresentou informações no sentido de que a 

punição aplicada aos impetrantes seguiram a previsão das Regras Oficiais 

do Futsal do Brasil, aplicadas no Campeonato Municipal de Futsal 2017 de 

Feliz Natal.

Os autos vieram conclusos.

Fundamento e decido.

De início, verifica-se que o a segurança deve ser concedida no caso ora 

julgado.

Certo é que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante 

a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/09, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera, in 

verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Conforme se observa do Regulamento do Campeonato Municipal de Futsal 

de Feliz Natal, no seu art. 20, letra G, para que seja aplicada a sanção de 

02 (dois) anos de suspensão, deverá haver a comprovação de 

reincidência, o que não foi apresentada no comunicado dirigido aos 

impetrantes, nem mesmo trazido aos autos pelo impetrado.

Assim, restou evidenciada que a suspensão pelo prazo de 02 (dois) anos 

não restou devidamente fundamentada pelo impetrado Adenilso de Lima, 

sem mencionar que não há nos autos qualquer indício que tenha sido 

respeitado os princípios do contraditório e ampla defesa aos impetrados.

Da mesma forma, as penalidades descritas no referido art. 20, somente 

podem ser aplicadas no âmbito do Campeonato Municipal de Futsal desta 

urbe, não sendo possível sua extensão a todas as atividades promovidas 

pelo Departamento de Esporte.

Assim, evidenciada a violação de direito líquido e certo dos impetrantes, 

sendo que certo que a pretensão dos impetrantes deve ser deferida.

Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM MANDAMENTAL, com fulcro no art. 

487, I, do NCPC, concedendo a liminar pleiteada na inicial, no sentido de: 1) 

tornar NULA a punição aplicada aos impetrantes Rafael Geomar Alves da 

Silva e Carlos Henrique Alves da Silva pelo Departamento de Esportes; 2) 

determinar que o Município de Feliz Natal e seus órgãos se abstenham de 

impedir o acesso dos impetrantes aos bens de uso público com o 

fundamento da punição ora anulada, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil 

reais) por violação.

 Sem custas e verba honorária, pois incabíveis na espécie por força de 

matéria já sumulada pelos Tribunais Superiores (Súmula n. 105 do STJ e n. 

512 do STF).

 Com ou sem recurso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, a teor do que dispõe o artigo 14, §1° da Lei 

12.016/2009.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Feliz Natal/MT, 29 de Maio de 2017.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80733 Nr: 1618-19.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Caterpillar S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADEMIR CANELLO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 16-18.2018.811.0093.

Código nº 80733

Vistos, etc.

Trata-se de REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E 

APREENSÃO requerido por BANCO CATERPILLAR S.A. em face de 

VLADEMIR CANELLO ME, ambos devidamente qualificados nos autos.

Petição da parte autora informando que as partes transigiram 

extrajudicialmente, pugnando assim pela extinção do feito (fls. 28), 

requerendo a remessa para o Juízo originário.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido de desistência formulado pela parte autora merece acolhimento, 

porquanto é lícito a esta, a qualquer momento, desistir do processo, antes 

de formada a triangularização processual.

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.

Deixo de determinar a remessa ao Juízo originário, em razão do 

Provimento 31/2015 da CGJ, que determina o arquivamento dos autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 29 de Maio de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71761 Nr: 10-88.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: U

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdMCL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 71761

Vistos, etc.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que procede 

a pretensão do credor.

Ante o exposto, com fundamento no art. 835 e art. 854 do Novo Código de 

Processo Civil, acolho o pedido formulado pelo exequente, para o fim de 

determinar o bloqueio nas contas bancárias da parte executada, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer no Gabinete do Juiz, até que seja 

processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ, devendo ainda, não ser a presente decisão disponibilizada 

pelo DJe sob pena de restar infrutífera.

Após o processamento da ordem perante as instituições financeiras, 

havendo bloqueio de valores, encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial 

a fim de que procedam às intimações necessárias.

Caso seja infrutífero o bloqueio de valores, DEFIRO a restrição on line a 

ser realizada em desfavor do executado, pelo sistema RENAJUD, e, ato 

contínuo, procedo a operação necessária, conforme se verifica do extrato 

anexo.

Acaso existam veículos com alienação fiduciária, não se determinará a 

restrição porquanto não integra o patrimônio do executado, mas sim, do 
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credor fiduciário.

Não sendo localizados referidos valores e veículos, DETERMINO A 

SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DE 01 ANO, suspensa a 

prescrição (art. 40, LEF), consignado que novos pedidos de localização 

de bens via Sistemas não serão considerados como indicação de bem.

 Findo referido prazo, não sendo localizados bens passíveis de penhora, 

determino, desde já, o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, com o início 

da prescrição intercorrente, independentemente de qualquer decisão, 

ressalvando que com a localização de bens do executado, os autos 

deverão ser imediatamente desarquivados.

Após o prazo prescricional (05 anos), contado a partir do arquivamento, 

vistas ao exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias e, após, conclusos 

para análise da ocorrência da prescrição.

Cumpra-se.

Feliz Natal/MT, 29 de maio de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71905 Nr: 143-33.2014.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FC, FCI-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBdMAedRNR-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 143-33.2014.811.0093

Código nº 71905

Vistos, etc.

Traslade-se cópia da sentença de fls. 26/27 para a ação em apenso de nº 

1009-22.2016.811.0093 – Código Apolo nº 45543, intimando-se as partes 

para requererem o que de direito naqueles autos.

Após, depois de cumprido integralmente todas as determinações judiciais 

contidas no presente feito, AO ARQUIVO.

 Feliz Natal/MT, 29 de maio de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 45543 Nr: 1009-22.2006.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBDMAEDRNR-I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCI-M, FC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

Procurador Federal - OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 45543

Vistos, etc.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que procede 

a pretensão do credor, e com fundamento no art. 835 e art. 854 do Novo 

Código de Processo Civil, acolho o pedido formulado pelo exequente, para 

o fim de determinar o bloqueio nas contas bancárias da parte executada, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer no Gabinete do Juiz, até que seja 

processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ, devendo ainda, não ser a presente decisão disponibilizada 

pelo DJe sob pena de restar infrutífera.

Após o processamento da ordem perante as instituições financeiras, 

encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial a fim de que procedam às 

intimações necessárias.

Não sendo localizados referidos valores, fica a parte exequente desde já 

intimada a indicar bens passíveis de penhora, com remessa dos autos, no 

prazo de 15(quinze) dias, sob pena suspensão do processo pelo prazo 

de 01 ano, suspensa a prescrição (art. 40, LEF).

 Findo referido prazo, não sendo localizados bens passíveis de penhora, 

determino, desde já, o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, com o início 

da prescrição intercorrente, independentemente de qualquer decisão, 

ressalvando que com a localização de bens do executado, os autos 

deverão ser imediatamente desarquivados.

Após o prazo prescricional (05 anos), contado a partir do arquivamento, 

vistas ao exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias e, após, conclusos 

para análise da ocorrência da prescrição.

Cumpra-se.

Feliz Natal/MT, 29 de maio de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74161 Nr: 540-58.2015.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO KERECZ NETO, PEDRO KERECZ JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO ALBERTO DAL MOLIN, ALBERTO DAL 

MOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GREGORY 

TRESCASTRO - OAB:18579/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em consulta ao Sistema Apolo, foi possível verificar que o presente feito 

encontra-se apensado aos autos de Código 73929 não havendo decisão 

determinando o desapensamento dos mesmos.

Assim, observa-se que o presente feito esta concluso para despacho, e a 

demanda de Código 73929 está em carga para Secretaria da Vara Única.

Desse modo, determino que o Sr. Gestor diligencie a não promover o 

desapensamento de autos sem que haja determinação judicial neste 

sentido, deixando-o ciente que tal prática poderá ensejar na aplicação de 

sanções funcionais cabíveis.

 Ante o exposto, determino que a Secretaria de Vara providencie o 

necessário para a reunião de todos os autos que se encontram 

apensados e, somente após, façam-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72481 Nr: 581-59.2014.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME ROECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIO DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, determino que OFICIE-SE à APS de 

Sinop/MT para que, no prazo de 15 dias, encaminhe informações 

constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casado ou em união 

estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, 

para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados 

nos autos.

 Após, volte-me os autos conclusos para deliberações pertinentes acerca 

da perícia médica.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71391 Nr: 781-03.2013.811.0093

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMS, SM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, REMETAM-SE os autos à contadora 

judicial para atualização do débito alimentar.

 Após, INTIME-SE a parte executada para pagamento da dívida em 

questão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de lhe serem penhorados 
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tantos bens quantos bastem para garantia da vertente execução.

 Transcorrido o prazo in albis, volte-me os autos imediatamente conclusos 

imediatamente para análise dos demais pedidos constantes às fls. 80.

 Tendo em vista o lapso temporal entre a distribuição da presente ação e a 

data hodierna, CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76065 Nr: 196-43.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Socorro da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLESIO BORTOLAS - 

OAB:17544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, determino que OFICIE-SE à APS de 

Sinop/MT para que, no prazo de 15 dias, encaminhe informações 

constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casado ou em união 

estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, 

para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados 

nos autos.

 Outrossim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 08 / 

08 / 2018 às 16 h 00 min, apresentando o rol de testemunhas nos termos 

do artigo 450 do CPC, com observância ao artigo 455, do CPC.

Acerca da perícia médica a ser realizada nos autos, informo, desde já, 

que será deliberada no momento da solenidade.

 RECOMENDO que, com exceção da intimação para audiências, todos os 

demais atos envolvendo a cientificação do requerido deverão ser 

realizados por meio da remessa dos autos, salvo decisão em sentido 

contrário, nos termos do convênio celebrado entre o Tribunal de Justiça e 

a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso, bem como da decisão 

proferida pelo Corregedor-Geral da Justiça nos autos do Pedido de 

Providências n.º 81/2011 (Ofício Circular n.º 43/2012- CGJ/DJA).

 Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os autos CONCLUSOS 

para realização da audiência de instrução e julgamento.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50133 Nr: 28-17.2011.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA MARIA LEAL DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:MT 8.740-A, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Leite Paesano - 

Procurador Federal - OAB:Mat. 1243534

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, determino que OFICIE-SE à APS de 

Sinop/MT para que, no prazo de 15 dias, encaminhe informações 

constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casado ou em união 

estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, 

para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados 

nos autos.

 Outrossim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 08 / 

08 / 2018 às 14 h 30 min, apresentando o rol de testemunhas nos termos 

do artigo 450 do CPC, com observância ao artigo 455, do CPC.

Acerca da perícia médica a ser realizada nos autos, informo, desde já, 

que será deliberada no momento da solenidade.

 RECOMENDO que, com exceção da intimação para audiências, todos os 

demais atos envolvendo a cientificação do requerido deverão ser 

realizados por meio da remessa dos autos, salvo decisão em sentido 

contrário, nos termos do convênio celebrado entre o Tribunal de Justiça e 

a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso, bem como da decisão 

proferida pelo Corregedor-Geral da Justiça nos autos do Pedido de 

Providências n.º 81/2011 (Ofício Circular n.º 43/2012- CGJ/DJA).

 Após de tudo cumprido e certificado, venham-me os autos CONCLUSOS 

para realização da audiência de instrução e julgamento.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80330 Nr: 1379-15.2017.811.0093

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MD MAHMUD CONFECÇÕES -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Lima Costa - 

OAB:MT/19.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Garbeline 

Fonseca - OAB:23328/0

 Vistos, etc.

Determino que a Secretaria verifique se há documento pendente de 

juntado, em caso negativo, certifique-se o transcurso do prazo sem 

manifestação da parte requerida.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77400 Nr: 874-58.2016.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADEMIR CANELLO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, proposta pelo BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face de VLADIMIR CANELLO, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

A inicial (fls. 04/05) veio instruída dos documentos de fls. 06/19, sendo 

deferida liminarmente a busca e apreensão às fls. 20/21.

 Parte autora peticionou às fls. 27, informando o desinteresse no 

prosseguimento da presente ação, visto ter realizado acordo com o 

requerido.

Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido de desistência formulado pela parte exequente merece 

acolhimento, porquanto é lícito a esta, a qualquer momento, desistir do 

processo antes de formada a triangularização processual.

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.

 Proceda-se a liberação de eventuais restrições referente a presente 

ação, e o recolhimento de eventuais mandados de busca e apreensão.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81573 Nr: 2132-69.2017.811.0093

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Paula Debastiane Grassioto, Clayton Grassioto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:7229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de AÇÃO INCIDENTE DE INDENIZAÇÃO POR AVERBAÇÃO 

PREMONITORIA MANIFESTAMENTE INDEVIDA proposta por SIMONE 

PAULA DEBASTIANE GRASSIOTO e CLAYTON GRASSIOTO, contra 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO, todos devidamente 

qualificados nos autos.
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 A inicial (fls. 04/10) veio acompanhada dos documentos de fls. 11/21.

Decisão determinando a intimação da parte requerente para que emendem 

a petição inicial, atribuindo o valor da causa corretamente de acordo com o 

proveito econômico a ser obtido no processo, bem como recolher à custa 

e taxas judiciarias sob pena de indeferimento da inicial art.321,§ único do 

NCPC (fls. 24).

Parte autora pugnou pela extinção do feito, pois deixam de emendar a 

inicial (fls. 25).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido de desistência formulado pela parte requerente em petição de 

fls. 25 merece acolhimento, porquanto é lícito a esta, a qualquer momento, 

desistir do processo.

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81568 Nr: 2127-47.2017.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clayton Grassioto, Simone Paula Debastiane Grassioto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE 

SORRISO - SICREDI CELEIRO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:7229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

RECEBO os presentes embargos à execução opostos pela executada, 

bem como CONCEDO o efeito suspensivo, vez que presentes os 

pressupostos do art. 919, § 1º do CPC.

Postergo a análise dos demais pedidos para após a formação do 

contraditório. Assim, DETERMINO a intimação da parte embargada para se 

manifestar nos autos, apresentando impugnação, no prazo legal.

Depois de tudo cumprido e certificado, volte-me os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78389 Nr: 64-49.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de crédito de livre admissão de associados 

Sorriso - Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clayton Grassioto, Simone Paula Debastiane 

Grassioto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a concessão do efeito suspensivo nos autos em apenso, 

AGUARDE-SE ulterior decisão a ser proferida no presente feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75245 Nr: 1082-76.2015.811.0093

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABILIO SCARAMUZZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILSON AMARAL DE OLIVEIRA, DANIEL 

ROSA DA SILVA, SERGIO SARATI DE GONÇALVES, ROMEU CANTO DO 

NASCIMENTO, VALDECIR CORREIA, JOSÉ MARIA DOS SANTOS, 

EMERSON MARIANO ESTEFASK E OUTROS, ASSOCIAÇÃO DOS 

PEQUENOS PRODUTORES DO VALE DO TARTARUGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA MARIA PEREIRA - 

OAB:MT-7094-A

 Vistos, etc.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial contida às fls. 342. 

Somente após, conclusos para deliberação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76116 Nr: 216-34.2016.811.0093

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO JORGE BUCARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABILIO SCARAMUZZA FILHO, ASSOCIAÇÃO 

DOS PEQUENOS PRODUTORES DO VALE DO TARTARUGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6317-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:8.301-B, MARCOS DE MOURA HORTA - OAB:9.811 B

 Vistos, etc.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial contida às fls. 185. 

Somente após, conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75699 Nr: 1300-07.2015.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO 

VALE DO TARTARUGA, JOSÉ SIQUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABILIO SCARAMUZZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:8.301-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial contida às fls. 235.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80580 Nr: 1525-56.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVOR ORLANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14810

 Vistos, etc.

Conforme já determinado na sentença em audiência de fls. 197v, e diante 

do cumprimento do acordo firmado em audiência às fls. 197, conforme as 

fls. 198/206 determino o IMEDIATO arquivamento dos presentes autos.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82309 Nr: 2631-53.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Verificou-se que a tentativa de imprimir celeridade no feito não foi exitosa 

em razão de não ter sido realizada a citação da autarquia ré.

Analisando o andamento junto ao Sistema Apolo, verifica-se que este foi 

enviado para a Secretaria da Vara Única em 21/03/2018, com tempo 

suficiente para promover a referida citação.
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Desta forma, ATENTE-SE o Sr. Gestor acerca do integral cumprimento das 

determinações para evitar novos atrasos na marcha processual, devendo 

exarar seu ciente na presente ata.

No mais, cumpram-se as determinações dos itens 5, 6 e 9 da decisão de 

fls. 47/48, sem a necessidade de novos despachos, com posterior envio 

dos autos à conclusão para designar audiência de instrução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77223 Nr: 773-21.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA CLARICE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT, JULIANO LUIZ POZETI - OAB:SP/164.205, WELITON 

LUIS DE SOUZA - OAB:277377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Diante do pedido de desistência e considerando que a autarquia ré já foi 

devidamente citada, determino a sua intimação pessoal para se manifestar 

acerca do referido pedido.

Com o retorno dos autos, vistas a parte autora e conclusos para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 45237 Nr: 697-46.2006.811.0093

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ALBERTO BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR, 

ROTSON ANDRÉ ORLANDI, LEOMAR TÁPPARO, JADER ROBERTO DA 

SILVA, GILVANEI EDSON DE ALMEIDA, JAIRO KRAUSE, MARIA VENZO 

KRAUSE, RÔMULO AFFONSO ROHDEN, JOSEANE BROLO ROHDEN, 

VILSON LUNKES, RAIMUNDO APARECIDO DE SOUZA, VERA LÚCIA 

BONASINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO AUGUSTO CAPELETTI - 

OAB:35133, JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2492-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Horschutz 

Guimarães - OAB:3515/MT, JULIANO BERTICELLI - OAB:12121/MT

 Processo nº 697-46.2006.811.0093.

Código nº 45237

Vistos, etc.

Em consulta ao Sistema Apolo, foi possível verificar que o presente feito 

encontra-se apensado aos autos de Código 45970, 49748, e 47358, não 

havendo decisão determinando o desapensamento dos mesmos.

Assim, observa-se que os presentes autos estão conclusos para 

despacho, e as demandas de Código 45970, 49748, e 47358 estão em 

carga para Secretaria da Vara Única.

Desse modo, determino que o Sr. Gestor diligencie a não promover o 

desapensamento de autos sem que haja determinação judicial neste 

sentido, deixando-o ciente que tal prática poderá ensejar na aplicação de 

sanções funcionais cabíveis.

 Ante o exposto, determino que a Secretaria de Vara providencie o 

necessário para a reunião de todos os autos que se encontram 

apensados e, somente após, façam-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

Feliz Natal/MT, 29 de maio de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 45236 Nr: 696-61.2006.811.0093

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI - ESPÓLIO, 

VALMOR BROLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLÁCIDO BROLIN, SEBASTIÃO INÁCIO DE 

MATOS, JACY FERMINIANO DA SILVEIRA, IRENE CARRASCO BROLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Horschutz Guimarães 

- OAB:3515/MT, ENY DA SILVA SOARES - OAB:25806/SP, JIANCARLO 

LEOBET - OAB:10.178MT, JULIANO BERTICELLI - OAB:12121/MT, 

Thiago Stuque Freitas - OAB:269049/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ayslan C. Moraes - 

OAB:MT/8377, HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - OAB:4344-A/MT, 

JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/MT

 Processo nº 696-61.2006.811.0093.

Código nº 45236

Vistos, etc.

Em consulta ao Sistema Apolo, foi possível verificar que o presente feito 

encontra-se apensado aos autos de Código 45970, 49748, e 47358, não 

havendo decisão determinando o desapensamento dos mesmos.

Assim, observa-se que os presentes autos estão conclusos para 

despacho, e as demandas de Código 45970, 49748, e 47358 estão em 

carga para Secretaria da Vara Única.

Desse modo, determino que o Sr. Gestor diligencie a não promover o 

desapensamento de autos sem que haja determinação judicial neste 

sentido, deixando-o ciente que tal prática poderá ensejar na aplicação de 

sanções funcionais cabíveis.

 Ante o exposto, determino que a Secretaria de Vara providencie o 

necessário para a reunião de todos os autos que se encontram 

apensados e, somente após, façam-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

Feliz Natal/MT, 29 de maio de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78127 Nr: 1233-08.2016.811.0093

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO TURQUINO, Maria Helena Braile

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR BROLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS J. F. BERNARDES - 

OAB:MT/8.247-B, Marcelo Huck Junior - OAB:17976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1233-08.2016.811.0093.

Código nº 78127

Vistos, etc.

Em consulta ao Sistema Apolo, foi possível verificar que o presente feito 

encontra-se apensado aos autos de Código 45970, 49748, e 47358, não 

havendo decisão determinando o desapensamento dos mesmos.

Assim, observa-se que os presentes autos estão conclusos para 

despacho, e as demandas de Código 45970, 49748, e 47358 estão em 

carga para Secretaria da Vara Única.

Desse modo, determino que o Sr. Gestor diligencie a não promover o 

desapensamento de autos sem que haja determinação judicial neste 

sentido, deixando-o ciente que tal prática poderá ensejar na aplicação de 

sanções funcionais cabíveis.

 Ante o exposto, determino que a Secretaria de Vara providencie o 

necessário para a reunião de todos os autos que se encontram 

apensados e, somente após, façam-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

Feliz Natal/MT, 29 de maio de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80580 Nr: 1525-56.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVOR ORLANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 
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POMMER SENN - OAB:14810

 “Vistos, etc.

Realizada audiência de conciliação nesta data, restou acordado o acima 

mencionado.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença, o acordo firmado pelas partes, 

e, com supedâneo no Art. 487, III, do NCPC, julgo EXTINTO O PROCESSO, 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO, constituindo para todos os efeitos o título 

executivo judicial. Concito a parte requerida a bem e fielmente cumprir o 

avençado.

Após o transito em julgado, aguarde-se o cumprimento do acordo ora 

homologado, com vistas ao Ministério Público.

Com retorno dos autos, arquive-se observando as cautelas e anotações 

de estilo, cientes as partes de que, havendo inadimplemento, poderão 

requerer o desarquivamento e postular a execução nos mesmos autos.

Dou a presente por publicada em audiência, saindo os presentes 

intimados. Registre-se. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71391 Nr: 781-03.2013.811.0093

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMS, SM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, bem como considerando que até o 

presente momento não foi realizado audiência de conciliação em Juízo com 

as partes, bem como tendo em vista a nova sistemática do vigente Código 

de Processo Civil, a fim de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribuindo para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como 

dos envolvidos, DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme pauta da 

conciliadora.

Após realização da audiência, volte-me os autos imediatamente conclusos 

para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 024/2018

 Suspende os prazos processuais no âmbito da Comarca de Guarantã do 

Norte no dia 30.05.2018.

 O Excelentíssimo Senhor DIEGO HARTMANN – Juiz de Direito Diretor do 

Foro da Comarca de Guarantã do Norte/MT – no uso de suas atribuições 

legais;

Considerando a manutenção do movimento paredista dos trabalhadores do 

transporte de cargas na região norte do Estado de Mato Grosso;

Considerando a completa escassez de combustível em todos os postos de 

abastecimento da Comarca de Guarantã do Norte e, igualmente, nas 

circunvizinhas Matupá e Peixoto de Azevedo;

Considerando que todos os processos de rito ordinário e sumário em 

trâmite na Comarca não são eletrônicos;

Considerando que a não a suspensão dos prazos processuais poderá 

acarretar prejuízos às partes;

RESOLVE:

Art. 1º Suspender os prazos processuais no âmbito da Comarca de 

Guarantã do Norte-MT.

Art. 2º O início e o fim dos prazos ficam prorrogados para o próximo dia 

útil seguinte.

Art. 3º Todos os servidores, colaboradores e terceirizados deverão 

cumprir integralmente o horário de expediente.

§1º - Havendo dificuldade de locomoção que impeça a presença do 

servidor, colaborador ou terceirizado no Fórum no horário de expediente, 

a circunstância deverá ser comunicada à Direção do Foro para posterior 

abono de falta.

Art. 4º As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pelo juiz Diretor do Foro.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Em cumprimento art. 552, da CGNC, encaminhe-se à Corregedoria-Geral 

da Justiça para conhecimento e providências.

Encaminhe-se cópia à Presidência do Tribunal de Justiça, à Subseção da 

OAB em Peixoto de Azevedo, ao Ministério Público, à Defensoria Pública 

da Comarca e à Polícia Judiciária Civil.

Publique-se no átrio do Fórum.Arquive-se na Diretoria do Foro.Cumpra-se.

Guarantã do Norte-MT, 30 de maio de 2018.

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 023/2018

 Suspende os prazos processuais no âmbito da Comarca de Guarantã do 

Norte no dia 29.05.2018.

 O Excelentíssimo Senhor DIEGO HARTMANN – Juiz de Direito Diretor do 

Foro da Comarca de Guarantã do Norte/MT – no uso de suas atribuições 

legais;

Considerando a manutenção do movimento paredista dos trabalhadores do 

transporte de cargas na região norte do Estado de Mato Grosso;

Considerando a completa escassez de combustível em todos os postos de 

abastecimento da Comarca de Guarantã do Norte e, igualmente, nas 

circunvizinhas Matupá e Peixoto de Azevedo;

Considerando que todos os processos de rito ordinário e sumário em 

trâmite na Comarca não são eletrônicos;

Considerando que a não a suspensão dos prazos processuais poderá 

acarretar prejuízos às partes;

RESOLVE:

Art. 1º Suspender os prazos processuais no âmbito da Comarca de 

Guarantã do Norte-MT.

Art. 2º O início e o fim dos prazos ficam prorrogados para o próximo dia 

útil seguinte.

Art. 3º Todos os servidores, colaboradores e terceirizados deverão 

cumprir integralmente o horário de expediente.

§1º - Havendo dificuldade de locomoção que impeça a presença do 

servidor, colaborador ou terceirizado no Fórum no horário de expediente, 

a circunstância deverá ser comunicada à Direção do Foro para posterior 

abono de falta.

Art. 4º As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pelo juiz Diretor do Foro.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Em cumprimento art. 552, da CGNC, encaminhe-se à Corregedoria-Geral 

da Justiça para conhecimento e providências.

Encaminhe-se cópia à Presidência do Tribunal de Justiça, à Subseção da 

OAB em Peixoto de Azevedo, ao Ministério Público, à Defensoria Pública 

da Comarca e à Polícia Judiciária Civil.

Publique-se no átrio do Fórum. Arquive-se na Diretoria do Foro. 

Cumpra-se.

Guarantã do Norte-MT, 29 de maio de 2018.

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito Diretor

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115247 Nr: 2254-66.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DE ARAUJO MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 Intimação da Dr. Angelita Kemper, para apresentar defesa do acusado 

Edilson de Araujo Matos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105229 Nr: 256-97.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lilian Claudia Pereira de Oliveira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Queiliane Vieira Mendes Vaz - 

OAB:MT/20.117/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

08/08/2018, às 13:20 horas, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108385 Nr: 2041-94.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrea Alves da Conceição Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

08/08/2018, às 14:40 horas, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108385 Nr: 2041-94.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrea Alves da Conceição Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Em cumprimento a decisão de fls.30, designo audiência de conciliação 

para o dia 08 de Agosto de 2018 ás 14h40min.

Alisson Renan Pereira Damas

Conciliador

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-28.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

DANATIELY RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA LOPES VARGAS OAB - MT23593/O (ADVOGADO)

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para comparecer 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 27/06/2018 às 11:20 

horas, bem como para que fique ciente da decisão proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-91.2014.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI RODRIGUES COLADELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcondes Rai Novack OAB - MT0008571A-O (ADVOGADO)

 

Trata-se de ação de reparação por danos morais. Alega o reclamante, em 

síntese, que teve sua honra maculada em razão de “atitudes do requerido 

que resultaram ou contribuíram para sua representação perante o Tribunal 

de Ética e Disciplina da OAB”. Afirma que os danos decorrem não só da 

instauração do procedimento administrativo destinado à apuração dos 

fatos, mas também de toda a publicidade dada às acusações existentes. É 

o relato da controvérsia. FUNDAMENTO E DECIDO Na forma do artigo 355, 

inciso I do CPC vigente, observo que não há necessidade de produção de 

outras provas, razão pela qual cabível o julgamento antecipado do mérito. 

MÉRITO Conforme relatado, trata-se de ação de reparação por dano moral 

através da qual o reclamante requer a condenação do reclamado a 

reparar o dano moral sofrido em razão de ter respondido a processo 

administrativo perante Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, bem como ter 

seu nome pejorativamente divulgado em diversos meios de comunicação 

local. Ao que consta, o imbróglio fático pode ser assim resumido: A) Havia 

suspeita que um certo grupo de advogados locais estaria sendo, de algum 

modo, beneficiado no trâmite processual junto ao Fórum local. B) Outro 

grupo de advogados, supostamente incomodados com a prática, requereu 

a intervenção da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo para 

apuração de eventual favorecimento e, fosse o caso, punição dos 

envolvidos. C) Concitada, a Subseção da OAB requereu 

providências/apuração/punição ao Tribunal de Ética e Disciplina da 

OAB/MT, quanto aos advogados, à Corregedoria Geral da Justiça, no 

tocante à magistrada e à Corregedoria da Polícia Civil, em relação ao 

envolvimento do Delegado de Polícia. D) Os procedimentos instaurados em 

face dos advogados e da magistrada foram julgados improcedentes e 

arquivados. Para bem aclarar as conclusões a que chegaram os órgãos 

disciplinares, colaciono trechos das decisões. Assim decidiu a 

Corregedoria Geral da Justiça, quanto à conduta da magistrada: “1. A 

sindicância ter por objetivo realizar uma averiguação preliminar sobre 

ocorrências anômalas no Serviço Público, que, sendo confirmadas, 

fornecerão elementos concretos para a instauração de Processo 

Administrativo Disciplinar (art. 270 do COJE/MT). 2. O tratamento 

privilegiado, supostamente concedido pelo magistrado a certos 

advogados, deve ser devidamente demonstrado, não bastando a mera 

alegação assentada em percepção de ordem subjetiva. 3. A análise 

comparativa de amostras de processo, agrupadas por classe de ações, 

pela qual não se apresentam grandes disparidades no tempo de 

tramitação, evidencia atuação imparcial do magistrado (artigo 35, inciso I 

da LOMAN). 4. A existência de inúmeras decisões, proferidas pelo 

magistrado, em desfavor do grupo de advogados supostamente 

favorecido, enfraquece a alegação de que tenha sido parcial em sua 

atuação judicante (art. 35, inciso II da LOMAN). 5. A constatação de 

inúmero fatores contextuais que contribuíram para a situação de 

morosidade dos processos, sem aparente culpa do magistrado, não 

caracteriza infração por descumprimento de prazos (artigo 35, inciso II da 

LOMAN). 6. Na falta de elementos seguros que evidenciem qualquer 

desvio de conduta funcional do sindicado, impõe-se o arquivamento da 

sindicância” (Sindicância 03/2012 - 237.421 – 20.09.2012) Tribunal de 

Ética e Disciplina da OAB: Do voto do relator: [...] Verifica-se no presente 

feito não há provas contundentes de que os advogados representados 

estariam fazendo a captação de clientela e ou recebendo captação de 

clientela, assegurando garantia de êxito nas ações e celeridade no 

andamento, de que venderiam decisões judiciais, ou que estes detenham o 

monopólio na Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Guarantã do Norte, 

não existindo assim os pressupostos legais de admissibilidade para que 

haja a instauração de processo disciplinar, por todo o exposto, não 

detectando na espécie nenhum outro tipo de indício ou prova que possa 

vir a alterar o que aqui já foi apresentado, por ausência de pressupostos 

de admissibilidade e por não vislumbrar nenhuma razoabilidade na 

abertura de um representação para apurar eventual cometimento de 

infração ético-disciplinar, por conseguinte, nos termos do §2º, do art. 37, 

do Regimento Interno deste Tribunal de Ética, posiciono-me pela não 

instauração de processo disciplinar, por conseguinte, o seu arquivamento” 

[SIC] (VOTO DO RELATOR - FEITO NÃO ESPECIFICADO N. 1.847/12) Da 

decisão do presidente do TED: “O presente feito teve como escopo apurar 

a conduta praticada pelos advogados Ralff Hoffmann, Giovani Rodrigues 

Coladello, Pedro Henrique Gonçalves e Ana Carolina Lenzi, que, em tese, 

teriam infringido as normas éticas e estatutárias profissionais da 

advocacia. Todavia, da leitura dos documentos entranhados nestes autos, 

tal como reconheceu seu relator, doutor José Patrocínio de Brito Júnior, 

ilustre membro da Sétima Turma deste Colegiado, é imperioso asseverar 

que estão ausentes os pressupostos de admissibilidade para a 

instauração do competente processo ético-disciplinar. Dessa forma, 
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acolho o parecer do relator acima citado, para indeferir liminarmente a 

representação que deu origem a este feito, determinando, como 

consequência, o seu arquivamento, no estado em que se encontra, 

devendo a Secretaria do TED providenciar as intimações necessárias.” 

[SIC] (FEITO NÃO ESPECIFICADO N. 1.847/12) A representação formulada 

pela OAB de Peixoto de Azevedo aos órgãos disciplinares, portanto, não 

culminou em nenhuma punição, tendo os procedimentos administrativos 

sido rejeitados já em seu nascedouro. A representação junto à CGJ-MT 

não se tornou processo administrativo. A representação junto ao Tribunal 

de Ética e Disciplina da OAB também não se tornou processo 

ético-disciplinar. As perguntas que estão a merecer investigação e 

resposta são: a) a apuração preliminar de eventual falta ético-disciplinar 

enseja reconhecimento de dano moral? b) os advogados que 

subscreveram o ofício que ensejou a representação da Seccional da OAB 

aos órgãos disciplinares têm responsabilidade pelos eventuais danos 

causados? Pois bem. Conforme cediço, a responsabilidade civil funda-se 

em quatro pilares básicos, sem os quais, exceto em na hipótese de 

responsabilidade objetiva, não há falar em responsabilidade civil, são eles: 

a) conduta ilícita; b) culpa ou dolo; c) dano; d) nexo de causalidade. 

Conduta ilícita O ato de concitar o órgão representativo de classe para 

apuração de eventuais transgressões disciplinares por parte de seus 

membros constitui poder-dever do associado, não havendo que se falar, 

de rigor, em ato ilícito. Culpa ou Dolo Presente má-fé (dolo) ou mesmo 

culpa grave do associado no ato de efetuar a representação, poderia até 

se falar em conduta ilícita ou abuso de direito, eis que há um imbricamento 

entre culpa e dolo e o reconhecimento de um ato ilícito. Consabido é, no 

entanto, que a má-fé e o abuso de direito devem ser comprovados, o que 

não ocorreu na espécie haja vista que não há nos autos qualquer 

elemento que possa conduzir à certeza, e tampouco dúvida razoável, de 

que o reclamado soubesse, de antemão, da inveracidade dos atos e fatos 

imputados ao reclamante. Dano A responsabilização disciplinar do 

reclamante não superou a fase inicial, tendo a instauração de PAD sido 

negado pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB em razão da ausência 

de pressupostos de admissibilidade. A jurisprudência dos Tribunais 

Superiores é tranquila quanto à inexistência de dano em razão de 

apuração de infrações disciplinares, exceto em casos de excessos 

cometidos pelo denunciante ou casos que extrapolem o limite da 

razoabilidade. Nexo de causalidade Apesar da ausência dos três 

primeiros pilares de sustentação da responsabilidade civil, o ponto nodal 

do caso sob julgamento se dá no âmbito do nexo de causalidade. Ora, o 

procedimento junto à Seccional da OAB foi instaurado em razão de 

requerimento da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, e não por 

requerimento direto do reclamado, o qual se limitou a subscrever ofício à 

OAB local pedindo a tomada de providências. Conforme leciona 

CAVALIERI, o nexo de causalidade é o elemento referencial entre a 

conduta e o resultado. É através dele que poderemos concluir quem foi o 

causador do dano. Certo é que o juízo acerca do nexo de causalidade não 

pode ser feito de maneira superficial. As causalidades que ligam a causa 

ao resultado são sempre multifacetadas, complexas e entrelaçadas. 

Poderíamos dizer que no caso em tela os advogados que subscreveram o 

ofício deram causa, de algum modo, à instauração do procedimento em 

desfavor do reclamante? A resposta é, inicialmente, afirmativa. Ora, sem a 

conduta antecedente dos advogados subscritores, possivelmente a OAB 

local não encaminharia expedientes aos órgãos de controle disciplinar. 

Esta conjectura, baseada na denominada Teoria da Equivalência dos 

Antecedentes Causais, não é a que mais adequada aos casos 

envolvendo relações privadas horizontais, como a que se está a apreciar. 

Isso porque há uma ampliação excessiva da série causal, levando ela ao 

infinito ao não individualizar as condutas diretas e necessárias à 

causação do resultado. Para a aferição do nexo de causalidade no âmbito 

da responsabilidade civil há que se fazer uso de outra teoria, a qual, ao 

tempo em que permita identificar o real causador do efeito, exclua os 

antecedentes causais de segunda categoria, impedindo uma cadeia 

causal sem fim. Com este escopo o art. 403 do CC/2002 expressamente 

referiu que “as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os 

lucros cessantes por efeito dela direto e imediato”, limitando assim a 

aferição do nexo causal à causa mais próxima da causação do resultado. 

Com efeito, com base na teoria individualizadora do dano direto e imediato, 

a causa do efeito em tese suportado pelo autor foi o requerimento 

proveniente da Subseção da OAB de Peixoto de Azevedo, e não a 

subscrição do ofício pelo advogado reclamado. A jurisprudência dos 

Tribunais Superiores é pacífica ao encampar a teoria do dano direito e 

imediato, sobretudo após a CF/1988. “[...] Consoante a jurisprudência 

desta Corte, na aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária de 

Direito Civil adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e 

imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal 

quando o dano é efeito necessário e adequado de uma causa (ação ou 

omissão). Essa teoria foi acolhida pelo Código Civil de 1916 (art. 1.060) e 

pelo Código Civil de 2002 (art. 403)[...] " (STJ, REsp 1.307.032/PR, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 01/08/2013). Uma vez 

encampada a reclamação pela OAB local, não há mais falar em 

responsabilização do advogado subscritor do ofício. Há verdadeiro corte 

na relação causal na medida em que transfere a outro agente a 

responsabilidade pelos encaminhamentos daquele ponto em diante. O 

mesmo há que se dizer quanto à responsabilidade pela divulgação pela 

imprensa. Não há nos autos qualquer indicativo de que tenha sido o 

reclamado o responsável pela divulgação, pela imprensa, da apuração 

disciplinar em face do reclamante. Tenho, portanto, que resta ausente o 

liame de causalidade jurídica entre a subscrição do ofício pelo reclamado e 

os efeitos daí advindos. Em atenção ao disposto no art. 489, parágrafo 1º, 

inciso VI, do CPC vigente, anoto que o precedente colacionado junto à 

inicial não se amolda ao quadro fático dos presentes autos. Isso porque 

no caso paradigma a insurgência foi dirigida contra o próprio denunciante, 

havendo reconhecimento do nexo de causalidade entre seu agir e os 

efeitos decorrentes, diversamente do que ocorre no presente caso, em 

que o extravaso se deu em face de terceiro não componente direto e 

imediato da cadeia causal. DISPOSITIVO Ante o exposto, na forma do art. 

487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados pelo 

reclamante. Na forma do que determina o art. 55 da Lei 9.099/95 deixo de 

condenar o vencido nas custas e honorários de advogado. Indefiro o 

pedido de gratuidade judiciária. Intimem-se Transitado em julgado 

arquive-se com as baixas necessárias.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42850 Nr: 1044-07.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane de Oliveira Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT-S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DE MORAES VIANA - 

OAB:19177/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

Ação de Cobrança Securitária, DPVAT, por conseguinte, EXTINGO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para isso:1) CONDENO a parte 

requerida SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, 

a pagar a autora ELIANE DE OLIVEIRA PEREIRA a importância equivalente 

a R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), a título de 

indenização relativa ao seguro DPVAT, em razão da morte do seu esposo, 

em decorrência de acidente automobilístico, DEVIDAMENTE ATUALIZADA, 

pela incidência de CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IGP-M (FGV), A PARTIR 

DA DATA DO SINISTRO: 22/06/2015 e com o acréscimo de JUROS 

MORATÓRIOS no percentual de 1% (um por cento) ao mês, A PARTIR DA 

DATA DA CITAÇÃO, conforme estabelece o art. 406 do Código Civil, artigo 

que determina que os juros legais correspondem aos indicados no § 1º do 

artigo 161 do Código Tributário Nacional.2) CONDENO, ainda, a parte 

requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios sucumbenciais, no valor de 15% (quinze por cento) sobre o 

valor atualizado da condenação, conforme determina o art. 85, §2º do 

NCPC, devido o grau de zelo do profissional e o trabalho realizado, visto 

que chegou a apresentar impugnação à contestação, o que faz com o 

valor dos honorários sucumbenciais ultrapasse o mínimo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Transitado em julgado, em nada sendo requerido:3) 

INTIME-SE a parte requerida para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 869 de 962



efetuar o pagamento das custas, sob pena de inscrição em dívida ativa, 

conforme art.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47685 Nr: 942-48.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Bueno da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CORDEIRO SILVA - 

OAB:11163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo as partes para, no prazo legal, manifestarem 

acerca do Laudo Pericial de Ref. 52.

Guiratinga - MT, 30 de maio de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45989 Nr: 14-97.2017.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ford Leasing S/A - Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kenia Almeida Teixeira- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13994-A, Danilo Silva Oliveira - OAB:MS 15.359-B, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o recolhimento do valor da condução da Oficiala de 

Justiça, a ser recolhido no site do TJ/MT, no l ink 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, Zona 01, Bairro 

Guiratinga, Valor R$ 30,00 ( trinta reais), para que seja feita a Busca e 

Apreensão. Certifico ainda que o depositário do bem a ser buscado deve 

estar presente para receber o referido bem. Guiratinga - MT, 30 de maio 

de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54243 Nr: 43-16.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condomínio Edifício Galeria Golden Center

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odoni Grohs

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celoisa Dorli Leuck Bulla - 

OAB:56.845-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o recolhimento do valor da condução da Oficiala de 

Justiça, a ser recolhido no site do TJ/MT no l ink 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, Zona 01, Bairro 

Guiratinga, Valor R$ 30,00 (trinta reais), para que seja feita a Citação do 

requerido.

 Guiratinga - MT, 30 de maio de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53617 Nr: 3482-69.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Eudes Barboza de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA GULART SOARES - 

OAB:6008/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 15.

Guiratinga - MT, 30 de maio de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53630 Nr: 3490-46.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT, Silvania Maria 

Costa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ MARIA MENDES 

LINHARES - OAB:4979

 Autos n° 3490-46.2017.811.0036 (53630)

Ação Civil Pública

Decisão.

Vistos etc.

1) Considerando o conteúdo da certidão de fl. 174, DECRETO a revelia do 

réu MUNICÍPIO DE GUIRATINGA, porém com aplicação somente do efeito 

processual da revelia, uma vez que o efeito material não pode ser aplicado 

à Fazenda Pública, por trata-se de direito indisponível, de modo que não se 

pode admitir que a ausência de defesa pelo Município gere presunção de 

que os fatos alegados pelo Ministério Público são verdadeiros.

2) INTIMEM-SE as partes autora e requerida a fim de que especifiquem e 

justifiquem as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) 

dias, ou manifestem-se pelo interesse do julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se

Às providências.

Guiratinga/MT, 30/05/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57470 Nr: 1349-20.2018.811.0036

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivercina dos Santos Maranhão, Domingas Batista da 

Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1349-20.2018.811.0036 (57470)

Ação de Interdição

Decisão.

Vistos etc.

É sabido que para haver o deferimento da petição inicial e, 

consequentemente, a análise do pedido liminar é necessário que a peça 

exordial esteja adequada aos requisitos essenciais mencionados nos arts. 

319, 320 e 321 do Novo Código de Processo Civil.

 Contudo, compulsando os presentes autos, observa-se que não foi 

juntado nenhum Laudo Médico como prova material inicial do alegado na 

peça vestibular.

Nesse sentido, conforme o art. 321 do Novo CPC, este Juízo deve 

determinar que o autor emende a petição inicial, para sanar os referidos 

defeitos e irregularidade.

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora, por meio da Defensoria Pública, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, JUNTE-SE nos autos o LAUDO 

MÉDICO que comprove a referida doença que acomete a interditanda, sob 
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pena de cancelamento da distribuição e, consequentemente, extinção do 

processo sem resolução do mérito.

 Após o prazo, CERTIFICA-SE a serventia e volte os autos conclusos para 

novas deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 30/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N° 016/2018-DF

O Doutor AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI, Meritíssimo Juiz de Direito 

e Diretor do Foro da Comarca de Guiratinga, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais, etc. CONSIDERANDO o movimento 

paredista dos caminhoneiros e a escassez de combustível no Estado de 

Mato Grosso, bem como o comprometimento da mobilidade urbana ao 

jurisdicionado e advogados de todo Estado, ainda não regularizada; 

CONSIDERANDO as dimensões do Estado de Mato Grosso e as 

dificuldades vivenciadas ao deslocamento, principalmente referente às 

Comarcas do Interior, ainda com inquestionável dificuldade de 

abastecimento; CONSIDERANDO os transtornos causados no transporte 

público e particular, em razão da escassez de combustível, o que está 

dificultando o deslocamento de advogados e jurisdicionados; 

CONSIDERANDO ainda a recomendação contida no item 6, da decisão 

proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

no expediente nº 0048829-05.2018.811.0000; CONSIDERANDO o pedido 

formulado pelo Presidente da Primeira Subseção de Rondonópolis – OAB, 

por meio do Ofício 24/2018; RESOLVE: Art. 1º - Suspender os prazos 

processuais e realização de audiência nos dia 29.05.2018 e 30.05.2018 

no Foro da Comarca de Guiratinga-MT, prorrogando –se para o primeiro 

dia útil subsequente os prazos que vencerem nessas datas. Parágrafo 

único: Será mantido o regular expediente forense. Art. 2º - As audiências 

em que as partes comparecerem espontaneamente e/ou estiverem 

representadas pela Defensoria Pública, e não houver advogado 

constituído no feito, poderão ser realizadas a critério do magistrado. Art. 

3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se, afixando-se cópia desta no átrio do fórum. Remeta-se cópia à 

Presidência e à Corregedoria Geral do Estado de Mato Grosso. 

Guiratinga-MT, 30 de maio de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito e Diretor do Foro.

Comarca de Itaúba

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE ESCALA DO PROCESSO QUE ENTRARÁ EM JULGAMENTO 

NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI DA 

COMARCA DE ITAÚBA-MT, A TER INÍCIO NO PRÓXIMO DIA 15 DE JUNHO 

DE 2018, ÀS 08:30HS, E DIA 21 DE JUNHO DE 2018, ÀS 08:30H.

O Doutor Jean Paulo Leão Rufino, MM. Juiz de Direito e Presidente do 

Tribunal Popular do Júri da Comarca de Itaúba - MT, na forma da lei etc.

FAZ SABER, a todos quantos possam interessar, principalmente o digno 

representante do Ministério Público desta Comarca, os réus abaixo 

relacionados e seus respectivos defensores, que está designada para o 

dia 15 de junho de 2018, às 08h30min, e 21 de junho de 2018, às 

08h30min, o início da Sessão Ordinária do Tribunal Popular do Júri, de 

conformidade com o art. 431 do Código de Processo Penal, sendo 

elaborada a lista e escala do processo que entrará em Julgamento na 

mencionada Sessão e que obedecerá a seguinte pauta:

 

1.Dia 15/06/2016 às 08:30 hs – Processo n.º 1630-24.2017.811.0096 – 

Cód. 84820, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso move 

contra ROBSON ALENCAR FONSECA SANSÃO e JEFFERSON RAFAEL 

FONSECA SANSÃO, por terem sido pronunciados como incurso no artigo 

121, §2º, II e III, c/c artigos 14, inciso II e 29, todos do Código Penal, tendo 

como seus advogado dativo o DR. JOÃO GUEDES CARRARA – OAB/MT 

14.865.

  

2.Dia 21/06/2018 às 08:30 hs - Processo n.º 2616-75.2017.811.0096 – 

Cód. 86493, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso move 

contra LEANDRO PAULO e IRAMILDO DE SOUSA FRANÇA, por terem sido 

pronunciados como incurso no artigo 121, §2º, III, na forma do artigo 29, 

todos do Código Penal, tendo como seus advogado dativo o DR. DENER 

FELIPE FELIZARDO – OAB/MT 21.678.

Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito e Presidente do Tribunal Popular do 

Juri

  

NOTIFICAÇÃO DOS JURADOS - F A Z S A B E R, a qualquer Oficial de 

Justiça, ao qual for este apresentado, estando por mim assinado que em 

cumprimento NOTIFIQUE nesta Comarca, onde possam ser encontrados os 

cidadãos abaixo mencionados, sorteados para servirem como Jurados e 

Suplentes na Primeira Temporada Ordinária da Sessão do Tribunal Popular 

do Júri, nos próximos dias 15 e 21 de junho de 2018, com início às 

08hs30min, na Câmara Municipal de Vereadores, sito na Av. Tancredo 

Neves, em frente ao Fórum de Itaúba/MT.

* A Lista dos Jurados completa, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35301 Nr: 116-56.2005.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

GIANNINI LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Plens - OAB:5603/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

GIANNINI LTDA EPP, CNPJ: 02166245000119. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.039,59 (Um mil e trinta e nove reais e 

cinquenta e nove centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o valor de 

R$ 491,73 (quatrocentos e noventa e um reais e setenta e três centavos) 

à título de taxa judiciária e R$ 547,86 (quinhentos e quarenta e sete reais e 

oitenta e seis centavos) à título de custas judiciais, totalizando o valor 

acima mencionado,, contados da expiração do prazo do deste edital, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Evandro Ludvig, digitei.

Itaúba, 29 de maio de 2018

Evandro Ludvig

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44642 Nr: 266-32.2008.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIRO GARCIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Julia F. Boff - 

OAB:OAB/MT 11.894

 EDITAL DE INTIMAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALTAMIRO GARCIA DE SOUZA, Cpf: 

34036903187, Rg: 1528291-0, Filiação: Adalberto Garcia de Souza e 

Delsidia Emereciana de Souza, data de nascimento: 23/06/1950, 

brasileiro(a), natural de Desemboque-MG. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 510,09 (Quinhentos e dez reais e nove 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

de Justiça..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Evandro Ludvig, digitei.

Itaúba, 29 de maio de 2018

Evandro Ludvig

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85311 Nr: 1859-81.2017.811.0096

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LEANDRO DOS SANTOS FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEANDRO DOS SANTOS FARIAS, Cpf: 

04218522162, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ex positis, JULGO EXTINTO o presente feito SEM APRECIAÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Isenção legal de custas, nos termos do item 4.2.2 da 

CNGC/MT.CIÊNCIA ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Itaúba/MT, 12 de 

janeiro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosane Cleia Felipe, 

digitei.

Itaúba, 21 de maio de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43783 Nr: 665-95.2007.811.0096

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR ARLETE TANCK DA ROCHA, ALCIDES FERREIRA 

DA ROCHA JÚNIOR, INGRID OTTILA TANCK ROCHA, ALCIR LAERTE 

TANCK ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MORAES QUIRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Francisco da Silva - 

OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SERGIO MORAES QUIRIM, Cpf: 

36304450125, brasileiro(a), casado(a), agricultor. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 818,59 (Oitocentos e dezoito reais e cinquenta 

e nove centavos), no prazo de 05, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria- Geral 

de Justiça..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Evandro Ludvig, digitei.

Itaúba, 29 de maio de 2018

Evandro Ludvig

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85929 Nr: 2224-38.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILOMENA LIDIA RIGO DAMBROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:MT 15.758-A

 Considerando a apresentação da contestação de ref. 30, nos termos da 

Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016-CGJ, Art. 482, VI e Art. 

1209 da CNGC impulsiono este autos com a finalidade de INTIMAR o 

advogado da parte autora, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos:1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; 2. Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 3. 

Em seno apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção, conforme determinado na 

decisão de ref. 4

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87693 Nr: 233-90.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL NOGUEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Considerando a apresentação de contestação à ref. 19, nos termos da 

Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016-CGJ, Art. 482, VI e 

Art.1209 da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos:1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; 2. Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 3. 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção, conforme já determinado na 

decisão de ref. 4.

Comarca de Itiquira

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57162 Nr: 1181-45.2018.811.0027

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Stalyn Paniago Pereira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stalyn Paniago Pereira - 

OAB:6115-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PORTARIA Nº. 022/2018-DF

O Doutor MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro em substituição na Comarca de Itiquira, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais e etc...

Considerando que o movimento paredista dos caminhoneiros ainda 

persiste, com a circulação apenas de produtos considerados essenciais, 

e que embora tenha começado a se desmobilizar, tal situação ainda não 

alcançou a normalidade.

Considerando o Ofício subscrito pela 1ª Subseção de Rondonópolis, por 

seu Presidente Dr. Stalyn Paniago Pereira, no qual solicita a suspensão 

dos prazos processuais nos dias 29 e 30/05/2018 desta Comarca de 

Itiquira, em razão da continuidade do movimento paredista dos 

caminhoneiros e a falta de combustível no Estado.

Considerando ainda, a recomendação do Excelentíssimo Presidente do 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos autos n. 0048829-05.2018.811.0000;

R E S O L V E:

 Art. 1º - SUSPENDER OS PRAZOS PROCESSUAIS da Comarca de Itiquira 

-MT nos dias 29/05 e 30/05/2018, prorrogando-os para o próximo dia útil.

 Art. 2º - Publique-se e cumpra-se, remetendo copia à Corregedoria Geral 

da Justiça de Mato Grosso, Tribunal de Justiça deste Estado, à Defensoria 

e ao Ministério Público Estadual.

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30576 Nr: 416-84.2012.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHAF, JAdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:30

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Ricardo de Souza Ferreira, 

Cpf: 00785818189, Rg: 2012789-8 SSP MT Filiação: Aparecido Januário 

Ferreira e Maria Auxiliador de Souza Araújo, data de nascimento: 

26/09/1985, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, convivente, auxiliar 

de produção, Endereço: Rua Beira Rio Nº 24, Ao Lado da "Pit Stop", 

Cidade: Itiquira-MT

Valor das Custas Processuais: 516,70 (quinhentos e dezesseis reais e 

setenta centavos)

Prazo para pagamento:05 (cinco)

Pagamento sob pena de:Restrição de Vosso e CPF junto á dívida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

Nome e cargo do digitador:Sônia Maria de Jesus - Gestora administrativo 3

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55604 Nr: 448-79.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo de Oliveira Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robinson Castro Miranda - 

OAB:332.736/SP

 Vistos etc.

Notificado, o réu Leonardo de Oliveira Queiroz apresentou defesa 

preliminar, por intermédio de advogado constituído.

Ante a existência de prova da materialidade e de suficientes indícios da 

autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face de Leonardo de Oliveira 

Queiroz devidamente qualificado, em todos os seus termos.

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de 

junho de 2018, às 13h45min.

Cite-se o acusado de todo o conteúdo da denúncia e para que compareça 

a audiência designada.

Intime-se o réu, a Defesa, o Ministério Público e as testemunhas indicadas, 

para comparecerem a audiência acima designada, observando a 

necessidade da expedição de Cartas Precatórias caso alguma delas 

resida fora desta Comarca, cientificando às partes desta expedição.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54256 Nr: 4114-25.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisdouglas Marques Alberto, Jhonatan Junior 

Costa Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta comarca Márcio Rogério 

Martins nomeio como defensor dativo o causídico militante nesta 

municipalidade Dr. Renato Gonçalves Raposo - OAB/MT nº 9.892-B, para 

promover a defesa do réu Elisdouglas Marques Alberto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52847 Nr: 3145-10.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciano da Silva Benites

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN KELLY ROSSATTO 

DOS SANTOS - OAB:19204/O

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta comarca, Dr. Márcio 

Rogério Martins, nomeio como defensora dativa a causídica militante nesta 

municipalidade Dra. Karen Kelly Rossatto dos Santos - OAB/MT nº 19.204, 

para promover a defesa do réu, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33334 Nr: 454-28.2014.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ASSEF MASLEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA-MT, 

COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:13809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa, a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado constituído, via DJE, acerca do 

retorno dos autos da 2ª Instância, para, caso queira, manifestar e 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12630 Nr: 901-55.2010.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Severiano Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O
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 Vistos.

Citado, o réu apresentou resposta escrita por intermédio de advogado 

constituído, requerendo que seja declarada a prescrição perspectiva do 

acusado.

É o necessário. Decido

A pena máxima do crime tipificado no artigo 121, “caput”, do Código Penal 

é de 20 (vinte) anos de detenção, sendo que, para que houvesse 

prescrição punitiva teria que ter transcorrido lapso de 20 (vinte) anos 

entre a data do fato e o recebimento da denuncia ou do recebimento da 

denúncia até a prolação da sentença.

 Analisando os autos, vejo que o fato ocorreu em 17/09/2010 e a denúncia 

foi recebida em 09/12/2015, ou seja, não ultrapassou 20 (vinte) anos, 

conforme dispõe o artigo 109, inciso I, do Código Penal, não havendo o 

que se falar em prescrição.

 Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, 

salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo 

da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

Posto isto, INDEFIRO o pedido da defesa, pelas razões contidas no bojo 

desta decisão.

No mais, não estando presente nenhuma das hipóteses do artigo 397 do 

Código de Processo Penal, dou prosseguimento ao feito.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de junho de 

2018, ás 14h00min.

 Intimem-se os réus, a Defesa, o Ministério Público, a vítima se houver, e a 

(s) testemunha (s) indicada (s) pela (s) parte (s), atentando-se quanto à 

eventual expedição de cartas precatórias, caso alguma delas resida fora 

desta Comarca, cientificando às partes desta expedição.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria nº 030/2018-DF

A Excelentíssima Senhora Angela Maria Janczeski Góes, MM.ª Juíza de 

Direito Diretora do Foro da Comarca de Jauru, Estado de Mato Grosso, no 

uso de sua competência legal, CONSIDERANDO a recomendação contida 

no Expediente n. 0048829-05.2018.811.0000, datada de 29 de maio de 

2018, pedido de suspensão dos prazos processuais, exarada pelo 

Excelentíssimo Desembargador Rui Ramos Ribeiro – Presidente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso;

RESOLVE:

I - SUSPENDER os prazos processuais que iniciam no dia 29/05/2018 e 

terminam no dia 30/05/2018, no âmbito desta Comarca, mantendo o regular 

expediente forense.

II - Remeta-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, à Presidência 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, à 15ª Subseção da OAB 

e afixe no átrio do Fórum.

Publique, registre-se e cumpra-se. Jauru/MT, 29 de maio de 2018. Angela 

Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 39242 Nr: 264-34.2016.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Maria de Souza Silva, Klinger da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cassiano de Moura, Alzira Maria Cândida 

de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:OAB/MT 

15440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Vistos.POSTERGO a análise dos pedidos formulados às fls. 220/221, 

247/255 e 263/274 dos autos para momento posterior à perícia de 

avaliação do imóvel rural penhorado, por entender que tal diligência trará 

elementos de convicção que influirá na decisão de acolhimento ou rejeição 

dos pleitos.Em específico, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

executada no item ‘b’ da petição de fls. 247/255, para tanto, NOMEIO, com 

fundamento no § 1°, do art. 156, do CPC, a empresa REAL BRASIL 

CONSUTORIA, na pessoa de seus diretores e representantes legais, Sr. 

FERNANDO VAZ GUIMARÃES ABRAHÃO e Sr. FABIO ROCHA NIMER(...) 

INTIME-SE a empresa nomeada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, em 

aceitando a nomeação, apresente proposta de honorários acerca dos 

trabalhos a serem desenvolvidos, consistentes na elaboração de laudo 

pericial para avaliação do imóvel rural situado no Município de Vale de São 

Domingos/MT, composto pelas matriculas n.º 7.930, 8.036, 8.397 e 8.447, 

todas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pontes e 

Lacerda, com área total de 93 (noventa e três) alqueires, tendo como 

proprietário o Sr. José Cassiano de Moura. Fixo, desde já, o prazo de 30 

(trinta) dias para conclusão dos trabalhos, nos termos do art. 465, do CPC. 

Apresentada a proposta de honorários, INTIMEM-SE as partes, por de 

seus advogados, via DJE, e por prudência, a parte executada, por carta 

com aviso de recebimento, bem como as advertências do parágrafo único 

do art. 274, do CPC para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, se 

manifestem acerca de seu teor (art. 465, § 3° do CPC).Havendo 

manifestação acerca da proposta de honorários ou decorrido o prazo sem 

manifestação, fato deverá ser certificado nos autos, nos termos do § 3° 

do art. 465, do CPC, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. 

Consigno que o pagamento dos honorários periciais serão adiantados pela 

parte executada, conforme determina o art. 95, ‘caput’, do 

CPC.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 29 de 

maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30143 Nr: 1448-98.2011.811.0047

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Epaminondas da Costa Alecrim, Elzira de 

Oliveira Alecrim, Espólio de Teofredo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A, Marilson Mendes Ribeiro - OAB:OAB/MT 

16.108, Paula Rodrigues da Silva - OAB:13605/aA, Rafaella Alt de 

Oliveira - OAB:OAB/MT 15.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Defiro o pedido de dilação de prazo formulado às fls. 163, todavia, tendo 

em vista que já transcorreu lapso temporal superior ao postulado, 

INTIME-SE o requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o 

cumprimento da determinação de fls. 160/161, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito.

Decorrido o prazo suso mencionado, CERTIFIQUE-SE, após, INTIME-SE a 

parte autora, pessoalmente, e através de seu procurador, via Dje, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o recolhimento da diligência 

de locomoção do oficial de justiça, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

Transcorrido o prazo acima, CERTIFIQUE-SE e voltem conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 09 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 1061 Nr: 1-08.1998.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias Neres de Jesus, Pedro Carbo 

Garcia, José Carbo Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Nogueira Machado - 

OAB:5.311-B

 Vistos.

Atendendo pedido formulado às fls. 236, determino que a Secretaria 
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realize consulta via sistema SISCONDJ, a fim de averiguar se remanesce 

alguma quantia na conta judicial vinculada aos presentes autos.

Junte-se o extrato da consulta ao presente feito, após, INTIME-SE o 

peticionário para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo 

o que de direito.

Decorrido o prazo, certifique e REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 09 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32775 Nr: 98-70.2014.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Filho Neto, Vania Cristina Filho, Alair Bicalho Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Vistos.

Em que pese alegação de pagamento integral do débito exequendo, 

compulsando os autos, não foi possível identificar comprovante em 

conformidade com o aludido na petição de fls. 305.

Todavia, por prudência, determino a intimação do executado para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o comprovante de pagamento 

integral do débito.

Sem prejuízo disso, determino à Secretaria que realize consulta via 

sistema SISCONDJ, a fim de averiguar se há saldos em conta judicial 

vinculada aos presentes autos, promovendo a juntada dos extratos da 

consulta.

Após, INTIME-SE os exequentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerem o que de direito.

 Decorrido o prazo, certifique-se e volvam-me os autos conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 29 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 9824 Nr: 810-07.2007.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual - PGE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arles Dias Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 Vistos

INTIME-SE a parte exequente, mediante remessa dos autos para que, no 

prazo de 15 dias, se manifeste requerendo o que entender pertinente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 29 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8345 Nr: 538-47.2006.811.0047

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFS, LGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Alves Ferreira - 

OAB:7092-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que, apesar de devidamente intimado o advogado dos 

requerentes não se manifestou nos autos (fls. 35), DETERMINO o 

arquivamento do feito, com as baixas de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 21 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30494 Nr: 314-02.2012.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arles Dias Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regino Cosme Damião

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 Vistos

Considerando que apesar de devidamente intimado (fls. 105) a parte 

exequente deixou de se manifestar nos autos (fls. 106), DETERMINO a sua 

intimação, via DJE para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

andamento do feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

CUMPRA-SE, às providências.

Jauru/MT, 29 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30841 Nr: 684-78.2012.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Xisto do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Vistos

INTIME-SE a parte exequente, via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste acerca do inteiro teor da certidão de fls. 80 dos autos, 

requerendo o que entender pertinente.

INTIME-SE, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 21 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 3189 Nr: 164-36.2003.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.C. Moura Drogaria - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Vistos.

Considerando as informações prestadas pela parte exequente dando 

conta de que foi efetivado parcelamento da dívida, DEFIRO o pedido 

formulado na petição de fls. 249 dos autos, para o fim de DETERMINAR a 

suspensão do curso da presente execução fiscal, pelo prazo de 01 (um) 

ano, tendo em vista que a adesão a parcelamento implica suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário (art. 151, inciso VI, do CTN c/c art. 922, 

do CPC).

Transcorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente, 

mediante remessa dos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o andamento do feito, requerendo o que entender pertinente 

(artigo 25, da Lei n.º 6.830/80).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 21 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31163 Nr: 1033-81.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Olivio Rocha Guimarães, Marly Moreira de 
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Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:8486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o patrono da parte exequente não renunciou ao valor 

excedente da quantia considerada de pequeno valor, determino a 

EXPEDIÇÃO dos ofícios requisitórios, via PRECATÓRIO, em favor dos 

exequentes e de seu patrono, que deverão ser encaminhados ao 

Presidente do Tribunal de Justiça, observando-se o disposto no art. 100, 

da Constituição Federal (art. 535, § 3º, inciso I, do CPC), bem como na 

Constituição Federal.

 Confeccionados os expedientes necessários e encaminhados ao órgão 

competente para pagamento, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

provisório, sem baixa na distribuição, até a informação do pagamento do 

crédito pelo executado.

Com a chegada dos ofícios noticiando o pagamento, DESARQUIVEM-SE os 

autos e DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente, para que requeira o que 

entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 29 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33693 Nr: 948-27.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LJdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Alves Ferreira - 

OAB:7092-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 Vistos.

De proêmio, determino que a Secretaria realize consulta via sistema 

SISCONDJ, a fim de averiguar a veracidade do depósito noticiado às fls. 

76, bem como se há quantia na conta judicial vinculada aos presentes 

autos, juntando os extratos da consulta.

Com a juntada dos respectivos extratos, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a impugnação apresentada 

pelo executado.

Após, COLHA-SE parecer do Ministério Público e VOLTEM-ME os autos 

conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 29 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32770 Nr: 114-24.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P D PEREIRA RODRIGUES & CIA LTDA ME, 

Paulo Douglas Pereira Rodrigues, Paulo Pereira Rodrigues, Ana Lourdes 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 Vistos

O exequente pugnou pelo desarquivamento do feito, sem, contudo 

apresentar bens passíveis de penhora. Diante disso, voltem os autos ao 

arquivo provisório, nos termos do despacho retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31142 Nr: 1011-23.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:OAB-MT 8.184-A

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que houve o CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da obrigação estipulada em sentença/acordão, conforme 

comprovante de depósito juntado às 177.

 Ademais, observa-se que a parte exequente não se opôs ao valor 

depositado e pugnou pelo levantamento da quantia da quantia paga, de 

modo que, restou satisfeita a obrigação.

 Isso posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, ante o cumprimento integral da 

obrigação, nos termos do art. 526, §3º, do Código de Processo Civil.

DETERMINO a EXPEDIÇÃO de ALVARÁ em favor da parte autora, para que 

proceda ao levantamento dos valores que se encontram depositados na 

conta judicial que está vinculada ao presente feito.

 Fica autorizado o levantamento por seu (a) procurador (a), DESDE QUE 

munido (a) de poderes especiais, ou pela própria parte, caso assim 

requerido.

 Na hipótese de expedição de alvará em nome do procurador(a), deverá a 

Secretaria expedir e encaminhar carta à parte autora, dando-lhe ciência 

do montante levantado, salvo se o valor se referir à verba sucumbencial.

O alvará deverá ser expedido imediatamente, independentemente da 

efetivação da comunicação à parte.

 EXPEÇA-SE o alvará de levantamento referente aos honorários periciais 

depositados às fls. 179, observando-se os dados bancários informados 

pelo expert às fls. 139.

IGUALMENTE, EXPEÇA-SE a certidão de honorários ao perito nomeado, 

nos termos da sentença de fls. 163/166.

Após a comprovação do levantamento dos valores e não havendo 

requerimentos outros, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru-MT, 23 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33607 Nr: 871-18.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Nogueira Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Nogueira Machado - 

OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de Execução, ajuizada por Ronaldo Nogueira Machado, 

em face do Estado de Mato Grosso, ambos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

 Compulsando os autos, verifica-se às p. 61/63 que foram juntados 

documentos que noticiam o pagamento do valor executado.

Conforme certidão de p. 66, apesar de devidamente intimada, a parte 

exequente deixou o prazo para manifestação transcorrer in albis.

É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se infere dos documentos de pp. 61/66, a pretensão da parte 

exequente foi satisfeita, assim, outra providência não há que a extinção 

do feito, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC. In 

verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita; (...)”

“Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, consoante regra ínsita no artigo 924, II, do Código 

Processual Civil.

Sem custas, nos termos da Lei 7.603/2001.

Certificado o trânsito em julgado, remetam os autos ao arquivo com as 

baixas e cautelas necessárias. Nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, REMETAM os autos à Central de Arrecadação 

e Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Jauru/MT, 31 de janeiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 12524 Nr: 815-58.2009.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jozue da Silva Ferraz, Marlene Candida Ferraz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivercino Albino de Lana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A, Thucydides Francisco Conceição Alvares - 

OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - OAB:OAB/MT 14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Nogueira Machado - 

OAB:5.311-B

 Vistos.

INTIME-SE a parte impugnante para, no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifestar sobre o peticionado às fls. 219.

Cumpra-se, às providências.

Jauru/MT, 23 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 105 Nr: 91-06.1999.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Queiroz Teles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO QUEIROZ TELES - 

OAB:10440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 Vistos.

Em uma análise detida dos autos, verifica-se que trata-se de ação que 

visa o cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios 

arbitrados na sentença que extinguiu o feito por abandono da causa por 

parte do Banco do Brasil S/A, sentença esta que foi alvo de recurso (fls. 

216/223) por parte da instituição financeira e, em decisão monocrática (fls. 

232/234) foi negado o seguimento ao recurso por ser manifestamente 

improcedente e em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça e do Tribunal de Justiça deste Estado, tendo a referida decisão 

transitado me julgado em 01/03/2016 (fls. 236) assim, diante do acima 

constatado, INDEFIRO o pedido de suspensão formulado pela parte 

executada às fls. 294 dos autos.

No mais, DETERMINO que a secretaria expeça certidão especificando se 

houve ou não o transcurso do prazo mencionado na certidão e 

impulsionamento de fls. 292 dos autos, remetendo-me os autos, na 

sequência, conclusos para deliberação.

INTIMEM-SE as partes, através de seus advogados, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 19 de abril de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13288 Nr: 292-12.2010.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de suspenção do processo e, por 

conseguinte, julgo EXINTO O PROCESSO, em consonância com art. 53, § 

4º, da Lei n. 9.099/95, bem como com os princípios que regem as 

demandas propostas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.AUTORIZO 

a devolução dos documentos ao credor/exequente, caso algum original 

tenha sido apresentado/entregue na Secretária do Juizado Especial 

quando do processamento do feito, devendo os mesmos serem 

substituídos por cópias e o original entregue à parte autora mediante 

recibo.Eventual penhora/arresto efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o 

necessário.Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme art. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.Certificado o 

trânsito em julgado, proceda-se com as baixas necessárias remeta-se os 

autos ao ARQUIVO.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 14 de 

maio de 2018.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 544 Nr: 14-28.1998.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERDINANDO DI LORETO, NINO DI LORETO, 

EVALDO ZANGRANDO PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA. - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT- 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A

 Fica Vossa Senhoria intimada a fazer o preparo da Carta Precatória a ser 

distribuída na Comarca de Jaciara-MT e comprovar o pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39091 Nr: 2611-03.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELCHIOLINA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente procedente o pedido contido na 

inicial, para o fim de condenar o requerido no pagamento à autora do 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade, nos termos do artigo 

143 da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês, inclusive 13º 

salário, devido a partir da data do requerimento administrativo. Por estarem 

presentes os requisitos da prova inequívoca da verossimilhança da 

alegação, conforme demonstrado, bem como o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, eis que se trata de verba de caráter 

alimentício, urgente por natureza, defiro, ainda, o pedido de tutela 

antecipada veiculado neste ato, para o fim de determinar a implantação do 

benefício na folha de pagamento do requerido, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$ 

200,00 (duzentos reais), a ser revertida em prol da parte autora.3.2. As 

prestações em atraso serão pagas de uma só vez, corrigidas 

monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como 

legislação superveniente, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas 

dos juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a 

contar da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº. 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança .3.3. .”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 38065 Nr: 2097-50.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDS, AFS, JM, RAS, WFLDCDS, FODS, 

BRSM, SPV, GCBS, RLDA, KLR, DCEDS, NEDS, BET, CSS, MADA, RDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15694-MT, DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17.793, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - OAB:15310, HILARIO AMARAL 

NETO - OAB:20900/O, ISIA MARIA DE FARIA - OAB:7130, JOAO 

RICARDO FILIPAK - OAB:11551/O, MULLENA CRISTINA MARTINS DOS 

SANTOS - OAB:21363, ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - 

OAB:6133-B, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885/O, REMI 

CRUZ BORGES - OAB:11148-A, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402

 ANTE O EXPOSTO, em consonância com o parecer ministerial, e nos 

termos dos artigos 311 e seguintes do CPP, bem como, com arrimo no 

artigo 316 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação 

da prisão preventiva formulado pelo réu ALTIÉLES FERNANDES 

SOBRINHO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26880 Nr: 466-42.2015.811.0048

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE COTES DA SILVA, BGCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade com as partes já 

devidamente qualificadas nos autos.

Foi realizado acordo (Ref: 83), objetivando a homologação judicial acerca 

dos alimentos e a retificação do registro do menor.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se manifestou no sentido de 

ser deferido o pedido de homologação do acordo realizado (Ref: 87).

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes.

2.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b" do Novo Código de 

Processo Civil.

2.3. Isento de custas e honorários advocatícios, eis que beneficiários de 

Assistência Judiciária gratuita.

2.4. Expeça-se o necessário para a efetivação do acordo.

2.5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 18 de abril de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60106 Nr: 38-76.2012.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTELA MARIS PERIN DAL-PIVA MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro César Alexandre dos 

Santos - OAB:MT/13.431-A, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PATRICIA 

SALGADO - OAB:13260/MT, KLEBER PINHO SILVA - OAB:10735/MT., 

LENILDO MÁRCIO DA SILVA - OAB:5340/MT

 Atualize-se o débito, caso necessário, e proceda-se com o bloqueio 

através do Bacenjud / Renajud.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62525 Nr: 1210-19.2013.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAJUR AUTO PEÇAS E SUPERMERCADO LTDA - ME, 

ZORAIDA VALADARES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14070, Elisangela Marcari - OAB:MT - 10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (__).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48697 Nr: 522-62.2010.811.0109

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIA BRANCO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (__).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64912 Nr: 181-60.2015.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL, ARTÊMIO JOSÉ VERUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTÊMIO JOSÉ VERUS, BRADESCO LEASING 

S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546, MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para informarem se desejam produzir outras provas 

no processo, no prazo de 10 dias.

Após, voltem conclusos para designação de audiência de instrução e 

julgamento ou sentença.

 Marcelândia/MT, 23 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76319 Nr: 1175-83.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR KNIHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CELETEM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.OSMAR KNIHS, já qualificado nos autos e 

representado por advogado constituído, ingressou com AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO OBJETIVANDO REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS POR VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INDÉBITO POR 

INDEVIDA COBRANÇA EM RELAÇÃO DE CONSUMO COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, contra o BANCO CELETEM S/A, neste Juízo, 

sustentando, em síntese:(...)Por todo exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao demandado que 

cesse por imediato o desconto de R$ 32,99 da conta do requerente até o 

julgamento de mérito da presente demanda.Fixo o prazo de 05 dias, após a 

intimação da presente decisão, para o cumprimento das obrigações, sob 

pena de multa diária equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), no limite 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Determino, ainda, que o demandado 

forneça o contrato ou documento sobre a relação contratual com a 

requerente e os protocolos de atendimento, quando contestar a 

demanda.À Secretaria para que agente audiência de conciliação. CITE-SE 

o demandado e INTIMEM-SE as partes da audiência designada e da tutela 

de urgência deferida.Defiro o pedido de concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo 

Civil.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Marcelândia-MT, 29 de maio de 

2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74811 Nr: 198-91.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada almejada, tendo 

em vista que a perícia realizada constatou que o requerente não é total ou 

parcialmente incapaz para o trabalho. CITE-SE o INSS para contestar a 

demanda no prazo legal.Após, INTIME-SE o requerente para impugnar a 

contestação.Em seguida, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e façam-me os autos conclusos para julgamento 

antecipado da lide ou designação de audiência, conforme o 

caso.Marcelândia-MT, 29 de maio de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de 

Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75839 Nr: 912-51.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SK, BK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OLIMPIO PINTO - 

OAB:23858/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntado comprovante de 

hipossuficiência, dentro do prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Marcelândia-MT, 29 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70659 Nr: 1607-73.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N A SANTOS & SANTOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atenda-se a(s) diligência(s) de fls._______, conforme requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76289 Nr: 1160-17.2018.811.0109

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA 

- OAB:13.076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando comprovante ou 

declaração que comprove ser hipossuficiente, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de ser indeferido o pedido de justiça gratuita.

 Marcelândia-MT, 25 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42633 Nr: 114-76.2007.811.0109

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMES SEVERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Deluque Costa Pereira - 

OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de execução ajuizada por Thiago Deluque Costa Pereira, em face 

de Valmes Severino.

Foi determinada à fl. 50 a intimação pessoal da parte exequente para dar 

prosseguimento no feito.

Tendo em vista a certidão de fl. 56 afirmando o decurso de prazo para a 

parte autora manifestar-se nos autos, verifico que a extinção do processo 

é medida de rigor, haja vista que ocorreu abandono da causa.

 Assim sendo, JULGO EXTINTA a demanda SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

o que faço com fundamento no artigo art. 485, III, do CPC.

Custas pelo exequente.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marcelândia/MT, 25 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76239 Nr: 1140-26.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISALTIR SCHNEIDER, CELI TEREZINHA 

HAMERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Recebo a inicial em todos seus termos.CITEM-SE os 

executados para, no prazo de três (03) dias, efetuarem o pagamento da 

dívida, acrescida das custas processuais e honorários advocatícios 

(artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de penhora de tantos bens 

quantos bastem para a garantia do débito e seus acréscimos.Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de 

justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens e sua avaliação, 

devendo a avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter todos os 

elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor, INTIMANDO 

na mesma oportunidade, as partes executadas (artigo 829, § 1° c/c artigo 

870 e ss. do CPC/2015).Recaindo a penhora sobre bens móveis, deverá o 

meirinho indagar aos executados acerca de sua propriedade, 

CERTIFICANDO-SE sua resposta, descrevendo o real estado de 
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conservação do bem e outras informações complementares que entender 

pertinentes.(...).FIXO os honorários advocatícios em de 10% do valor da 

causa, in verbis artigo 827 do CPC/2015. Para o caso de integral 

pagamento da dívida, no prazo de três dias, a verba honorária ora fixada 

será reduzida pela metade (§ 1° artigo 827 do CPC/2015).Caso as partes 

executadas não sejam encontradas, ou não seja encontrado bem 

suscetível de penhora, bem como os executados deixem de cumprir os 

termos do presente despacho, diga a parte credora em 10 (dez) dias, sob 

pena de suspensão da execução e posterior arquivamento dos autos, nos 

termos do artigo 921, inciso III, § 1° do CPC/2015.Permanecendo a parte 

exequente inerte, declaro suspenso o processo pelo prazo de um ano 

(artigo 921, inciso III do CPC). Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem que 

seja localizado os executados ou encontrado bens penhoráveis, 

determino o arquivamento dos autos.Caso haja pagamento, diga a parte 

exequente em 05 (cinco) dias, ficando ciente que a inércia implicará em 

presunção de quitação e extinção da execução.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 25 de maio de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50251 Nr: 789-97.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. V. N. FOMENTO MERCANTIL LTDA., GILMAR VIEIRA 

NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLAÇO & COLAÇO LTDA -ME, ALTEVIR 

DAUDT COLAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Russel Alexandre B. Maia - 

OAB:MS 6296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de execução de título executivo extrajudicial ajuizada por GILMAR 

VIEIRA NEVES, em face de AUTEVIR DAUDT COLAÇO.

Foi determinada à fl. 76 a intimação da parte exequente para dar 

prosseguimento no feito.

Tendo em vista a certidão de fl. 79 afirmando o decurso de prazo da parte 

autora para se manifestar nos autos, verifico que a extinção do processo 

é medida de rigor, haja vista que ocorreu abandono da causa.

 Assim sendo, JULGO EXTINTA a demanda SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

o que faço com fundamento no artigo art. 485, III, do CPC.

Custas pelo exequente.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marcelândia/MT, 25 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76454 Nr: 1244-18.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NLDS, MFLDS, JLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 RECEBO a inicial em todos os seus termos.

DEFIRO o pedido de alimentos provisórios na proporção de 31% do salário 

mínimo vigente, correspondente à R$ 300,00 (trezentos reais reais), ante 

ausência de provas dos rendimentos do alimentante, os quais serão 

pagos a partir da citação, colocando o valor a disposição da 

representante legal das infantes, sendo que poderá ser modificado a 

qualquer tempo, acaso se verifique ser outra a realidade do binômio 

possibilidade/necessidade.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 15/08/2018 às 15h00min..

 CITE-SE e INTIME-SE o requerido, e INTIME-SE o representante legal da 

parte autora, a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de 

seus procuradores.

 DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, conforme requerido.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Marcelândia/MT, 25 de maio de 2018

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45766 Nr: 1513-09.2008.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS TORCATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Ribeiro D Aqui 

(Procurador) - OAB:Mat. 1611678

 Intime-se a parte (__) autora (__) ré, para, em 05 dias, manifestar(em)-se 

sobre fls. ____.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72214 Nr: 800-19.2017.811.0109

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INVITTI INDUSTRIA E COMERCIO DE SERRADOS E 

LAMINADOS LTDA - EPP, MARIZETE DE MATTOS INVITTI, JORGE LUIZ 

INVITTI, DIOGO JORGE INVITTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A/MT.

 Intime-se a parte (__) autora (__) ré, para, em 05 dias, manifestar(em)-se 

sobre fls. ____;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61079 Nr: 1074-56.2012.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER HENRIQUE RICCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte contrária para oferecer contrarrazões no prazo legal. 

Após, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Antes da remessa ao Tribunal, observando o Sr. Gestor Judiciário as 

formalidades legais.

CUMPRA-SE.

Marcelândia, 22 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75601 Nr: 749-71.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAINA FARDIN AQUINO LANDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

para determinar que o requerido conceda e reimplante, no prazo de 10 

(dez) dias, o benefício auxílio-doença em favor da requerente, sob pena 

de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais).(...), REQUISITO as cópias de todos os 

procedimentos administrativos correspondentes ao pedido de auxílio 

doença requerido pelo autor.Decorrido o prazo para contestar o pedido, e 

no intento de facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do 

CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos:1.Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado;2.Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões 

incidentais;3.Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou 

no seu prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.Após, nos 

casos dos itens “2” e “3” acima, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua 

relevância.Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as 

questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças 

processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou 

ultrapassados pela jurisprudência reiterada.Na hipótese do item “1” ou 

decorrido quinquídio acima disposto, CONCLUSOS para deliberação 

quanto ao julgamento conforme o estado do processo ou saneamento e 

organização do feito.Marcelândia-MT, 29 de maio de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73118 Nr: 1302-55.2017.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEI ROBERTO TIRAPELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atenda-se a(s) diligência(s) de fls._______, conforme requerida(s).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66946 Nr: 1161-07.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVO JORIS - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - OAB:MT-7100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546

 Suspenda-se o processo pelo prazo de ____________________. 

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67402 Nr: 1354-22.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (__).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66224 Nr: 853-68.2015.811.0109

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOÃO HENRIQUE VIEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA FRANCISCO DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquive-se com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73286 Nr: 1395-18.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodi Machado, SIDNEY ANSELMO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atenda-se a(s) diligência(s) de fls._______, conforme requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75691 Nr: 813-81.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI TIDRE DA SILVA, RLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TEIXEIRA LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OLIMPIO PINTO - 

OAB:23858/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, juntando o acordo 

entabulado entre as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção sem resolução o mérito.

 Marcelândia-MT, 29 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75651 Nr: 796-45.2018.811.0109

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Gabriel Guizzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco José da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo H. Cubitza - OAB:10742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Em razão da decisão de agravo de instrumento, que determinou que a 

audiência fosse marcada com data máxima de 30 dias, a contar da sua 

publicação, ANTECIPO a audiência designada à fl. 38, para o dia 20 de 

junho de 2018, às 09:00 horas.

Cumpra-se.

 Intimem-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 23 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43564 Nr: 976-47.2007.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C A ZEFERINO & CIA LTDA., CLAUDIO ALBINO 

ZEFERINO, GLÁUCIA NEVES DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se o exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 
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10 dias, sob pena de extinção do processo.

Marcelândia/MT, 24 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45366 Nr: 1119-02.2008.811.0109

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C A ZEFERINO & CIA LTDA., CLAUDIO ALBINO 

ZEFERINO, GLÁUCIA NEVES DE VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Moraes de Jesus - 

OAB:9479-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato F. D. Nery - OAB:6193

 Vistos em correição.

Considerando que o embargante foi intimado pessoalmente para dar 

andamento ao processo e quedou-se inerte, vistas ao embargado para se 

manifestar sobre a extinção do processo por abandono da causa, no 

prazo de 10 dias.

Após, voltem os autos conclusos.

 Marcelândia/MT, 24 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60388 Nr: 345-30.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELITO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/0

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido constante na denúncia para 

o fim de CONDENAR o réu CARMELITO CARDOSO pela prática do delito 

previsto no artigo 168, §1º, III, do CP.Atento ao princípio constitucional da 

individualização da pena passo a dosar a sanção penal.A pena prevista é 

de reclusão de 01 a 04 anos, e multa, além do aumento de pena esculpido 

no § 1º, inc. III, que acresce 1/3 sobre a pena.Analisando as 

circunstâncias do art. 59 do CP, denoto que a culpabilidade, que é o juízo 

de reprovabilidade da conduta do réu, deve ser tratada com mais rigor, 

pois ele abusou da confiança que tinha na função de tesoureiro, sendo 

responsável pelo recebimento das doações; no entanto, esta 

circunstância já está sendo utilizada para incidir a majorante do delito, por 

este motivo, deixo de valorá-la. O motivo é a vontade de ter aquele 

dinheiro, de possuí-lo, que é o normal do tipo de apropriação, em que o 

autor se apossa do bem. Com relação aos antecedentes, verifico que o 

réu não tem outros processos, motivo pelo qual entendo que o réu é 

primário e de bons antecedentes.(...)Determino que o Cartório deste juízo 

criminal expeça carta de sentença com remessa ao juízo das execuções 

penais, a fim de ser viabilizada a execução da pena, nos termos do art. 

105 da Lei de Execuções Penais;d) Venham os autos conclusos para 

designação de audiência admonitória.Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se, observando-se que as vítimas deverão ser intimadas, na 

forma disposta pelo § 2º, do art. 201 do CPP.Em tempo, tendo em vista a 

nomeação de advogado dativo para representar e defender os interesses 

do réu (fl.98-v) em audiência de instrução, expeça-se a respectiva 

certidão em favor do causídico para fins de recebimento, a qual retifico, 

para atribuir neste o valor correspondente a 10 URH, conforme estabelece 

a tabela da OAB/MT, considerando que permaneceu no patrocínio até a 

finalização dos atos necessários.Marcelândia/MT, 29 de maio de 

2018.Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61999 Nr: 694-96.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVEIRA & FUNK LTDA - EPP, ELIANE KELI 

FUNK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:1178-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69396 Nr: 927-88.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHEFERSSON DHENIFER DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES, ADVOGADA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTA CIDADE 

- OAB:13906

 Vistos em correição.

Considerando a interposição de embargos de declaração às fls.160/165, 

intime-se o réu, através de sua defesa para impugnação no prazo legal.

Cumpra-se.

 Marcelândia/MT, 30 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43688 Nr: 1096-90.2007.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBD, ROSANE LUIZA BENDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEIXO DIEDZEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Aguarda-se desfecho dos autos em apenso.

Marcelândia/MT, 22 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63888 Nr: 890-32.2014.811.0109

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE BENDER DIEDZEC, ROSANE LUIZA 

BENDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos em correição.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 08/082018, às 

17h10min.

INTIMEM-SE as partes a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus procuradores e testemunhas, devendo 

apresentar rol de testemunhas com 15 dias de antecedência e 

trazer/intimar as suas testemunhas independentemente da intimação do 

Juízo, salvo necessidade devidamente comprovada e requerida com a 

antecedência de 15 dias, sob as penas da lei.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Marcelândia/MT, 15 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63037 Nr: 191-41.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA FLORESTAL INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA., MARCILENE KERLHY ALVES, JULIA FERREIRA LOPES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcilene Kerlhy Alves - 

OAB:302467/SP

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.________, a Secretaria para ato 

do ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72218 Nr: 803-71.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO PADOVANI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI JOSE CIONI, MARIA HELENA 

ALVES ARRUDA CIONI, PEDRO ARRUDA CIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL BULGARELLI GRELAK - 

OAB:22540/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN F. FIEL PAVONI - 

OAB:6.525/MT

 Intime-se a parte (__) autora (__) ré, para, em 05 dias, manifestar(em)-se 

sobre fls. ____.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70694 Nr: 1636-26.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STAR LIFE MADEIRAS LTDA - EPP, JOSÉ 

MARCOS GARCIA FONTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, indicar bens do 

executado a serem penhorados, ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69880 Nr: 1236-12.2016.811.0109

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MARCOS WASEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA TROVÓ TEIXEIRA, Luiz Fernando 

Teixeira, MARIA ANTONIA BORGES DE LIMA, ÉRICA DOLORES TEIXEIRA, 

CESAR AUGUSTO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3.170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se as partes para, em 10 dias, informarem se possuem outras 

provas a produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 35250 Nr: 1801-25.2006.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT, ADALBERTO 

NAVAIR DIAMANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE MARCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Intime-se a parte (__) autora (__) ré, para, em 05 dias, manifestar(em)-se 

sobre fls. ____.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68302 Nr: 399-54.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAHLIN SANTANA SANTOS, LUCIANO 

PEREIRA FILHO, ADEMIR ADORNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Atenda-se a(s) diligência(s) de fls._______, conforme requerida(s).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73647 Nr: 1575-34.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 Vistos em correição.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu à (fl. 42), tudo mais que 

dos autos consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal 

ou de extinção de punibilidade, motivo pelo qual, ratifico o recebimento da 

denúncia.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 13/09/2018, às 13h30min.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, (fl. 06), para 

comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei.

Destarte, se for o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de 

testemunhas residentes fora da comarca.

INTIME-SE o defensor do acusado para comparecimento.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 25 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76049 Nr: 1023-35.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ALVES SANTANA & CIA LTDA ME, 

GILMAR ALVES SANTANA, GILBERTO LEHONY SIQUEIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.CITEM-SE os executados para, no prazo de três (03) 

dias, efetuarem o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais 

e honorários advocatícios (artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de 

penhora de tantos bens quantos bastem para a garantia do débito e seus 

acréscimos.Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, o oficial de justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens 

e sua avaliação, devendo a avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter 

todos os elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor, 

INTIMANDO na mesma oportunidade, as partes executadas (artigo 829, § 

1° c/c artigo 870 e ss. do CPC/2015).Recaindo a penhora sobre bens 

móveis, deverá o meirinho indagar aos executados acerca de sua 

propriedade, CERTIFICANDO-SE sua resposta, descrevendo o real estado 

de conservação do bem e outras informações complementares que 

entender pertinentes.Por outro lado, recaindo a penhora sobre bem imóvel, 

deverá o Senhor Oficial de Justiça proceder à constatação a fim de apurar 

se tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90), bem como intimar o cônjuge 

(artigo 842 do CPC/2015). (...)Caso as partes executadas não sejam 

encontradas, ou não seja encontrado bem suscetível de penhora, bem 

como os executados deixem de cumprir o item 09 do presente despacho, 

diga a parte credora em 10 (dez) dias, sob pena de suspensão da 

execução e posterior arquivamento dos autos, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1° do CPC/2015.Permanecendo a parte exequente inerte, 

declaro suspenso o processo pelo prazo de um ano (artigo 921, inciso III 

do CPC). Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem que seja localizado os 
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executados ou encontrado bens penhoráveis, determino o arquivamento 

dos autos.Caso haja pagamento, diga a parte exequente em 05 (cinco) 

dias, ficando ciente que a inércia implicará em presunção de quitação e 

e x t i n ç ã o  d a  e x e c u ç ã o . C U M P R A - S E  e x p e d i n d o  o 

necessário.Marcelândia/MT, 25 de maio de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47723 Nr: 1505-95.2009.811.0109

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 Vistos em correição.

 Intimem-se as partes para se manifestarem sobre os cálculos 

apresentados pela Contadoria do Juízo, no prazo de 10 dias.

Em seguida, voltem os autos conclusos para decisão.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 25 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 34692 Nr: 2129-52.2006.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LANEREUTON THEODORO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 Vistos em correição.

Consubstanciado à manifestação de fls. 248/249 e tendo em vista que o 

executado não interpôs embargos da decisão proferida às fls. 250/251, 

DEFIRO o pedido do exequente no que tange a expedição de RPV, em 

relação aos honorários advocatícios, bem como, solicito à Secretaria para 

que EXPEÇA o competente RPV, observando os critérios legais.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 25 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66493 Nr: 959-30.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCOS GARCIA FONTANA, 

EVERALDO DALLANOL, SIDNEY DE SOUZA GUERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atualize-se o débito, caso necessário, e proceda-se com o bloqueio 

através do Bacenjud / Renajud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66491 Nr: 957-60.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSOM LOPES, ABRAO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atualize-se o débito, caso necessário, e proceda-se com o bloqueio 

através do Bacenjud / Renajud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68899 Nr: 685-32.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. MATIAS MADEIRAS - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se / intime-se por edital, prazo de 30 dias, conforme requerido às fls. 

_______.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60348 Nr: 299-41.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEVADIRU MADEIRAS LTDA-ME, ANTONIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LAURA C. COSTA DIAS 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se / intime-se por edital, prazo de 30 dias, conforme requerido às fls. 

_______.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76443 Nr: 1238-11.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HANAUER SUPERMERCADO EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLYSON DIEGO NASCIMENTO CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Recebo a inicial em todos seus termos.CITE-SE o 

executado para, no prazo de três (03) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescida das custas processuais e honorários advocatícios 

(artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de penhora de tantos bens 

quantos bastem para a garantia do débito e seus acréscimos.Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de 

justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens e sua avaliação, 

devendo a avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter todos os 

elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor, INTIMANDO 

na mesma oportunidade, a parte executada (artigo 829, § 1° c/c artigo 870 

e ss. do CPC/2015).Recaindo a penhora sobre bens móveis, deverá o 

meirinho indagar ao executado acerca de sua propriedade, 

CERTIFICANDO-SE sua resposta, descrevendo o real estado de 

conservação do bem e outras informações complementares que entender 

pertinentes.Por outro lado, recaindo a penhora sobre bem imóvel, deverá o 

Senhor Oficial de Justiça proceder à constatação a fim de apurar se tratar 

de bem de família (Lei nº 8.009/90), bem como intimar o cônjuge (artigo 842 

do CPC/2015)(...) Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem que seja 

localizado os executados ou encontrado bens penhoráveis, determino o 

arquivamento dos autos.Caso haja pagamento, diga a parte exequente em 

05 (cinco) dias, ficando ciente que a inércia implicará em presunção de 

quitação e extinção da execução.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 25 de maio de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho
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 Cod. Proc.: 71887 Nr: 659-97.2017.811.0109

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA DO LIVRAMENTO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELL MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLE BORIN NAVARRO - 

OAB:21951-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (__).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43184 Nr: 614-45.2007.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LANEREUTON THEODORO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 Vistos em correição.

Aguarde-se processo em apenso.

Marcelândia/MT, 23 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72723 Nr: 1112-92.2017.811.0109

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LANEREUTON THEODORO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE o exequente para manifestar quanto aos embargos, no prazo 

legal.

Decorrido o prazo acima, certifique-se.

Após, volte concluso.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 23 de maio de2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61756 Nr: 462-84.2013.811.0109

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CARNEIRO DA SILVA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, saciados os requisitos legais, ACOLHO integralmente a 

pretensão deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pedido de 

aposentadoria por idade de trabalhador rural, razão por que CONDENO o 

INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de ANA 

CARNEIRO DA SILVA CHAVES, no valor de 01 (um) salário mínimo, a 

contar da data do ajuizamento da ação (17/04/2013), com incidência de 

juros de mora a partir da citação (30/04/2013), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida . Importa salientar que a correção monetária deverá respeitar a 

modulação imposta no julgamento das ADIs nº 4357 e 4425 que 

determinou a inaplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pelo art. 5º da Lei 11.960/09, eis que referido dispositivo legal teve 

declarada a sua inconstitucionalidade, por arrastamento, pelo Supremo 

Tribunal Federal nas ADIs mencionadas. (...).CONDENO a Autarquia 

Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre 

as parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do § 2º do 

art. 85 do CPC.ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte Autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo 

grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso I, do § 

3º do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não 

excederá a 1.000 (mil) salários mínimos.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte requerente para pugnar o que entender de direito. 

Quitado o débito, AO ARQUIVO, com as baixas de estilo.Marcelândia/MT, 

30 de maio de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76256 Nr: 1146-33.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DAMILA TAINARA DA SILVA MORAIS NESPOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON MORAIS NESPOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - 

OAB:6.739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que os documentos juntados aos autos de fls. 13/15, não 

fazem parte deste processo, diante disso, DETERMINO a secretaria que 

faça seu desentranhamento e juntada nos devidos processos.

Após, voltem os autos conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 34397 Nr: 2104-39.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Fernandes Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE WILLIANS VIOLA, LUIZ ANTONIO 

VIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT, VERIDIANA MATTIAZZO GUTIERREZ - 

OAB:143558/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (__).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67598 Nr: 82-56.2016.811.0109

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANDRE DA SILVA THIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE o Embargado para que no prazo legal, manifeste-se quanto aos 

embargos de declaração interposto às (fls. 32/33).

Decorrido o prazo acima sem manifestação, certifique-se.

Havendo a impugnação, vista ao embargante para manifestação e 

requerer o que é de direito.
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Após, volte concluso.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 29 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47986 Nr: 1770-97.2009.811.0109

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIA MARTINS HARRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208

 Arquive-se com as cautelas de estilo.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67774 Nr: 1475-73.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 Processo nº 1475-73.2017.811.0111 (Código 67774)

Classe – Assunto: Reconhecimento de União Estável

Requerente: Josiane Gusmão Pereira

 Requerido: Leomar de Amondes Bento

Vistos em correição.

Considerando o teor da Portaria nº 629/2018 (em anexo), REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 27 de junho de 2018, às 

08h15min.

Intime-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá (MT), 29 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53311 Nr: 1419-79.2013.811.0111

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELENILDE DOS SANTOS JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON BATISTA RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Processo nº 1419-79.2013.811.0111 (Código 53311)

Classe – Assunto: Usucapião Extraordinária

Requerente: Maria Elenilde dos Santos Jardim

Requerido: Wilson Batista Ribas

Vistos em correição.

Considerando o teor da Portaria nº 629/2018 (em anexo), REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 27 de junho de 2018, às 

10h30min.

Intime-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá (MT), 29 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35274 Nr: 117-83.2011.811.0111

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Hipólito dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária do Cachimbo S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RENATO RAGAZZO 

MACHADO GOMES - OAB:29.517/SP

 Processo nº 117-83.2011.811.0111 (Código 35274)

Classe – Assunto: Usucapião Extraordinária

 Requerente: Eva Hipólito dos Santos

Requerido: Agropecuária do Cachimbo S.A

Vistos em correição.

Considerando o teor da Portaria nº 629/2018 (em anexo), REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 27 de junho de 2018, às 

12h00min.

Intime-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá (MT), 29 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51777 Nr: 1674-71.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Miotto Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Miquelin - 

OAB:4613/MT

 Processo nº 1674-71.2012.811.0111 (Código 51777)

Classe – Assunto: Improbidade Administrativa

 Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Requerido: Valter Miotto Ferreira

Vistos em correição.

Considerando o teor da Portaria nº 629/2018 (em anexo), REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 05 de julho de 2018, às 

17h00min.

Intimem-se, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 29 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74979 Nr: 1462-40.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACLEANE CARVALHO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL WYLLAME CARVALHO FRANÇA, 

CAMILA ALVES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1462-40.2018.811.0111 (Código 74979)

Classe – Assunto: Obrigação de Fazer

Requerente:Macleane Carvalho Pereira

Requerido: Michael Wilami Carvalho França

Vistos em correição.
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Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil “a petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.

No caso dos autos, não obstante o patrocínio da causa por advogada 

dativa, tal múnus não desincumbe a parte requerente do preenchimento 

dos requisitos necessários à propositura da ação, notadamente fotocópia 

dos documentos pessoais e outros documentos que façam prova do 

alegado (boletim de ocorrência, comprovação da posse, etc).

Isto posto, com fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO a intimação da parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial para apresentar os documentos pessoais da 

requerente, bem como para instruir a inicial com os documentos 

indispensáveis à sua propositura.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 29 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54707 Nr: 908-47.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MASSETTI GESSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:a) RECONHECER 

como exercício rural o período de 180 meses imediatamente anteriores ao 

requerimento administrativo.b) DETERMINAR ao INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social que CONCEDA aposentadoria rural por idade à ANGELA 

MARIA MASSETTI GESSER, nos moldes do art. 48, parágrafos 1º e 2º, c/c 

art. 143, todos da Lei 8.213/91, com data do início do benefício – DIB – em 

07.04.2015 com RMI no valor de um salário mínimo da época e RMA em um 

salário mínimo atual.c) CONDENAR o INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social a pagar à parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a 

mês. Na atualização do valor devido, deve-se aplicar exclusivamente o 

critério de correção previsto no artigo 5º da Lei 11.960/2009;Assim, em 

atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte 

forma:Nome do segurado: ANGELA MARIA MASSETTI GESSER.Benefício 

Concedido: Aposentadoria Rural por Idade;Renda Mensal Atual: um salário 

mínimo;Data do Início do Benefício (DIB): Data do requerimento 

administrativo (07.04.2015);Prazo para cumprimento da sentença: 30 

(trinta) dias.Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I do NCPC.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75013 Nr: 1469-32.2018.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDECI DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 731-44.2018.811.0111 (Código 73518)

Classe – Assunto: Alienação Fiduciária

Requerente: B.V. Financeira S.A.

Requerido: João Henrique Lima Ferreira da Silva

Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que a notificação expedida ao 

destinatário/requerido, por meio da EBCT – Correios menciona a entrega 

ao destinatário, porém não consta assinatura do recebedor e no campo de 

preenchimento do nome do devedor consta WALDECI S. DOS SANTOS, 

sendo que o requerido foi qualificado como WALDECI DOS SANTOS 

FERREIRA, de modo que entendo não regularmente constituída a mora.

Destarte, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a fim de regularizar a notificação extrajudicial da parte 

requerida.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 29 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74883 Nr: 1418-21.2018.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS NONATO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1418-21.2018.811.0111 (Código 74883)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão – Alienação Fiduciária

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Requerido: João Carlos Nonato de Azevedo

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que a notificação expedida à 

destinatária/requerida, por meio da EBCT – Correios, deixou de ser 

entregue ao endereço especificado no contrato pelos motivos de 

“ENDEREÇO INCORRETO”, de modo que a parte requerida não foi 

regularmente constituída em mora.

Além disso, o “item 6” da inicial aduz que o débito do requerido perfaz o 

montante de R$ 1.826.105,43 (um milhão e oitocentos e vinte e seis mil e 

cento e cinco reais e quarenta e três centavos), o qual não se coaduna 

com a narrativa dos fatos e com o valor do bem a ser perseguido.

Destarte, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para regularizar a notificação extrajudicial para 

constituição em mora do devedor e retificar, se for o caso, a inicial no item 

indicado, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 29 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69729 Nr: 2588-62.2017.811.0111

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado(a) da Polícia Judiciária Civil de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DE SOUZA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Autos nº 2588-62.2017.811.0111.Código Apolo nº 69729. Vistos em 

correição.A Defesa do representado ALEX DE SOUZA BUENO formulou 

pedido de revogação da prisão preventiva, aduzindo que não se fazem 

presentes os pressupostos da prisão preventiva, eis que o custodiado 

não apresenta risco à ordem pública e à instrução processual.(...)Por fim, 

considerando que o custodiado não trouxe aos autos nenhum elemento 

capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos 

constantes do art. 312 do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de 

ALEX DE SOUZA BUENO, o que faço nos termos do artigo 312 e seguintes 

do Código de Processo Penal.INTIME-SE.Ciência ao Ministério Público e a 

Defesa.Por fim, OFICIE-SE à Autoridade Policial solicitando informações 

a c e r c a  d a  c o n c l u s ã o  d o  I n q u é r i t o  P o l i c i a l  n º 

129/2017/PJCM/MT.Matupá/MT, 30 de maio de 2018.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon
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 Cod. Proc.: 71893 Nr: 3581-08.2017.811.0111

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdJ, PKCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) Advogado(a) daparte autora, por todo o conteúdo 

do certidão do oficial de justiça de ref (27), para que no prazolegal, 

manifeste-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51817 Nr: 1714-53.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEY TORRES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA BEE DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011/MT

 1) Tendo em vista a ausência justificada da advogada dativa nomeada, 

nomeio o Dr. Igor Neves Carvalho para a prática do ato, arbitrando em seu 

favor o equivalente à 02 URH. Expeça-se certidão de honorários. 

2)SOLICITE-SE informação da Carta Precatória expedida para oitiva das 

testemunhas Heber Araujo Bezerra e Rodrigo Beir Camaratta. 3) Com o 

retorno, abra-se vista às partes para oferta de memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61149 Nr: 642-89.2016.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINEIDE FRANCELINO DE SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 642-89.2016.811.0111 (Código 61149)

Classe – Assunto: Ação Monitória

Requerente: SICREDI

Requerido: Rosineide Francelino de Souza ME

Vistos em correição.

Defiro o pedido formulado pelo requerente (ref. evento 21).

Diligencie-se através dos sistemas disponíveis ao Juízo.

Se localizado endereço da requerida, diverso dos autos, CITE-A.

Restando infrutífera a diligência, intime-se a parte exequente para 

prosseguir com o feito, requerendo o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 09 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64113 Nr: 2158-47.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON DARLYN FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24855/O, JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - 

OAB:22210, SARAH DE LIMA PINHEIRO - OAB:27730

 Autos nº 2158-47.2016.811.0111.

Código Apolo nº 64113.

Vistos em correição.

DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério Público (Ref.61) a fim de 

que seja expedida Carta Precatória para a Comarca de Lago da Pedra/MA, 

com a finalidade de inquirição da testemunha Mardones de Moraes 

Nascimento, devendo constar como endereço o informado à Ref. 61.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

Matupá/MT, 05 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63887 Nr: 2038-04.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauri Koptski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:a) RECONHECER 

como exercício rural o período de 180 meses imediatamente anteriores ao 

requerimento administrativo.b) DETERMINAR ao INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social que CONCEDA aposentadoria rural por idade à LAURI 

KOPTSKI, nos moldes do art. 48, parágrafos 1º e 2º, c/c art. 143, todos da 

Lei 8.213/91, com data do início do benefício – DIB – em 19.08.2016 com 

RMI no valor de um salário mínimo da época e RMA em um salário mínimo 

atual.c) CONDENAR o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social a pagar à 

parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a mês. Na atualização 

do valor devido, deve-se aplicar exclusivamente o critério de correção 

previsto no artigo 5º da Lei 11.960/2009;Assim, em atenção ao Provimento 

20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome do segurado: 

LAURI KOPTSKI;Benefício Concedido: Aposentadoria Rural por 

Idade;Renda Mensal Atual: um salário mínimo;Data do Início do Benefício 

(DIB): Data do requerimento administrativo (19.08.2016);Prazo para 

cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.Declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC.Autarquia isenta de 

custas, na forma da Lei Estadual 7.603/2001.(...)

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64519 Nr: 1672-77.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia dos Santos Oliveira - 

OAB:23349/O, Gilmar Luiz Zanatta - OAB:23.374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos Portaria n. 12/2016-DF impulsiono os autos para que seja 

intimada a parte autora para impugnar a contestação apresentada, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42035 Nr: 2108-12.2012.811.0030

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzite Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alaido Frederico Schneider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Marcelo de Sousa 

Trindade - OAB:7.169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 CERTIDÃO
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Certifico que tendo em vista o requerimento do Conciliador juntado à fl. 

108, fica a audiência de conciliação redesignada para o dia 06/06/2018, às 

10 horas e 45 minutos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66622 Nr: 2610-72.2017.811.0030

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemir Santos Pedrozo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex José Silva - OAB:9053/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que tendo em vista o requerimento do Conciliador juntado à Ref: 

23, fica a audiência de conciliação redesignada para o dia 06/06/2018, às 

09 horas e 30 minutos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66787 Nr: 2694-73.2017.811.0030

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REYNALDO OLIVEIRA RUY - 

OAB:13895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliane Bussolaro - 

OAB:15051

 CERTIDÃO

Certifico que tendo em vista o requerimento do Conciliador juntado à Ref: 

32, fica a audiência de conciliação redesignada para o dia 06/06/2018, às 

09 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65985 Nr: 2320-57.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurita Josefa de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil agencia 2342-6

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Antônio Ferreira de Pinho - 

OAB:1992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65926 Nr: 2298-96.2017.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJPdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, Raphael Neves Costa - OAB:225061/SP, 

Ricardo Neves Costa - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, impulsiono os autos para que seja 

intimada a parte autora para manifestar conforme determina na Ref: 5, 

tendo em vista a certidão negativa de busca e apreensão, bem como 

juntar o comprovante do pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

conforme informado à Ref: 19, posto que este não acompanhou a referida 

petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65925 Nr: 2299-81.2017.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, Raphael Neves Costa - OAB:225061/SP, 

Ricardo Neves Costa - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, impulsiono os autos para que seja 

intimada a parte autora para manifestar conforme determina na Ref: 5, 

tendo em vista a certidão negativa de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 45146 Nr: 1042-26.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vadir Maria Souza Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gracielly Rosa Ormond - 

OAB:18163/O, Juceli F. Vilela Pletsch - OAB:16261-O, Wilker Christi 

Correa - OAB:12228-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, artigo 2º, inciso I, alínea “e”, desta 

Comarca impulsiono os presentes autos para que sejam intimadas as 

partes sobre o retorno dos autos da segunda instância, para requererem 

o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 15992 Nr: 756-58.2008.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nexxus Teleinformática Ltda, Euler Oliveira 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Felipe Lammel - OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da exceção 

de pré-executividade apresentada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21314 Nr: 1789-15.2010.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10.765-MT, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja ntimada a parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, conforme determinado na decisão de fl. 167.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40129 Nr: 1837-37.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Carlos da Silva, Manoel Antunes de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora a efetuar os preparos das cartas 

precatórias a serem expedidas, juntando os comprovantes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 41737 Nr: 1734-93.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinete Félix Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para apresentar as contrarrazões 

ao recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66051 Nr: 2346-55.2017.811.0030

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucineire França Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:14330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora a juntar a declaração do INSS, 

conforme requerido pela ilustre representante do Minsitério Público à Ref: 

22.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55968 Nr: 1008-80.2016.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Luan de Noronha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 DECISÃO/Mandado de intimação

Vistos etc.

Observa-se que as alegações apresentadas pelo denunciado 

confundem-se com o próprio mérito da demanda.

 Neste aspecto, há nos autos indícios suficientes que autorizam a 

persecução penal. Assim, não há prova cabal de que o acusado não seja 

o autor do fato que lhe é imputado, razão pela qual prescinde de instrução 

probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do(s) acusado(s) nos termos do art. 415 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Dessa forma, designo o dia 29/06/2018, às 10h00mim, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

A presente decisão vale como mandado de intimação.

 Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-70.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS OAB - MT0021048A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES Certidão Nos termos da legislação vigente, 

Intimo Vossa Senhoria da audiência de conciliação redesignada para o dia 

11/07/2018, às 13:00 horas, anteriormente designada para o dia 

27/06/2018, em cumprimento a Portaria nº 629/2018-TJ, que estabeleceu o 

horário de expediente das 08 às 12 hs, no âmbito da Justiça Estadual de 

Mato Grosso, em virtude do jogo do Brasil. NOBRES, 29 de maio de 2018. 

PAULO CEZAR DE BRITO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES E INFORMAÇÕES: PRAÇA 

GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, S/N, FÓRUM DR. PÉRICLES RONDON, 

JARDIM PARANÁ, NOBRES - MT - CEP: 78460-000 TELEFONE: (65) 

33761229

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 63396 Nr: 1187-77.2017.811.0030

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Keila Fernanda da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serralheria Petrópolis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, INDEFIRO a MEDIDA LIMINAR pleiteada.IV – 

DAS DISPOSIÇÕES FINAISCite-se a parte requerida, nos termos do artigo 

18 e 20 Lei n. 9.099/95, para que responda a presente ação, intimando-a 

para comparecer à audiência de tentativa de conciliação, a ser designada 

conforme a pauta do(a) conciliador(a), sob pena de confissão e 

revelia.Não obtida a conciliação, a parte requerida deverá apresentar 

contestação no prazo de 5 (cinco) dias.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 34261 Nr: 85-85.2015.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliezer Ciscon Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:MS 

12.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia Luzia Vizeu 

Fernandes-Defensora Pública - OAB:0

 INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu procurador, DR. ANDRÉ 

ASIS ROSA-OAB/MT. Nº 19077-A, para que proceda com o recolhimento 
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da diligência do oficial de justiça, no valor de R$. 45,00 (quarenta e cinco 

reais),, para cumprimento do mandado de intimação, por mei da Central de 

Pagamento de Diligência (CPD)

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 021/2018/DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Kendi Ishikawa, MMº Juiz de 

Direito da Vara Única e do Juizado Especial da Comarca de Nova Canaã 

do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na 

forma da lei;

CONSIDERANDO o movimento paredista dos caminhoneiros e a escassez 

de combustível no Estado de Mato Grosso, bem como o comprometimento 

da mobilidade ao jurisdicionado e advogados de todo o Estado, ainda não 

regularizada;

CONSIDERANDO a recomendação contida no Expediente nº 

0048829-05.2018.811.000, datada de 29 de maio de 2018, pedido de 

suspensão dos prazos processuais, exarada pelo Excelentíssimo 

Desembargador Rui Ramos Ribeiro - Presidente do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO o pedido formulado pelo Presidente da 11ª Subseção da 

OAB/MT - Colíder, por meio do Ofício nº 006/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER todos os prazos processuais no âmbito da Comarca 

de Nova Canaã do Norte, nos dias 29 e 30/05/2018, sem prejuízo ao 

regular expediente forense.

Art. 2º - O início e o fim dos prazos ficam prorrogados para o primeiro dia 

útil subsequente.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor nesta data.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça, à Presidência do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, ao Ministério Público, e à 11ª Subseção da 

OAB/MT - Colíder.

Nova Canaã do Norte-MT, 29 de maio de 2018.

Fernando Kendi Ishikawa Juíz de Direito e Diretor do Fórum

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47017 Nr: 238-72.2014.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR ERICLES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/O

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na ação penal e, por consequência, CONDENO o acusado LEOMAR 

ERICLES LIMA, mais conhecido como “Pau Velho”, por infração ao art. 333, 

“caput”, do Código Penal, e DECLARO EXTINTA SUA PUNIBILIDADE quanto 

à imputação do art. 309 da Lei 9.503/97 pela prescrição em abstrato ou 

propriamente dita da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, 

c.c. o art. 109, inciso VI, e art. 115, todos do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34149 Nr: 310-69.2008.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÁSSIO AMORIM DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ednaldo Ferraz Nogueira - 

OAB:OAB/PE 11.975-D, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 Vistos.

Intime-se a defesa para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

quanto à certidão de fl. 170.

Decorrido o prazo, cerifique-se.

No mais, cumpra-se no que couber o despacho de fl. 167.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46532 Nr: 875-57.2013.811.0090

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

LUCILEIA DAVID DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA DAVID MACKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA TERCEIROS E INTERESSADOS

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 875-57.2013.811.0090 – código 46532

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO e LUCILEIA DAVID DO AMARAL

PARTE REQUERIDA/ INTERDITADO: JANAINA DAVID MACKOSKI, Cpf: 

01257662112, Rg: 1684706-7 SSP MT Filiação: Gilmar Pedro Mackoski e 

Lucileia David Amaral, data de nascimento: 28/09/1993, brasileiro(a), 

natural de Sinop-MT, solteiro(a), Endereço: Rua do Esporte N° 490, Bairro: 

Bairro do Esporte, Cidade: Sinop-MT

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/11/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 678,00

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS , dos termos da 

r. sentença de p. 76/77, resumidamente transcrita.

 SENTENÇA: “III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, e 

art. 755 do NCPC para decretar a interdição de JANAINA DAVID DO 

AMARAL, nomeando-lhe como curador, apenas para fins patrimoniais e 

negociais, sua genitora, LUCELIA DAVID DO AMARAL, na determinação 

do art. 1.775 do Código Civil, impondo à postulante o dever de prestação 

anual de contas e demais consectários legais, tudo com fulcro nos art. 84 

e 85 da Lei Federal 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Oficie-se ao Cartório de Registro de Pessoas 

Naturais para proceder à inscrição da interdição, nos termos do art. 93 da 

Lei 6.015/73. Colha-se o compromisso da curadora consoante o § 1º, do 

art. 759, do NCPC. Publique-se a presente sentença na forma do § 3º do 

art. 755 do NCPC, caso possível. Cientifique-se o Ministério Público. 

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e despesas 

processuais, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC. Condeno, outrossim, a parte requerida 

em honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), 

porquanto irrisório o valor da causa, na forma do § 8º do art. 85, do NCPC, 

observada a suspensão da exigibilidade acima declinada para o caso de 

ser ela beneficiária da justiça gratuita. O ilustre Defensor Dativo fora 

nomeado pelo Juízo desta Comarca para, sob a fé de seu grau, fazer a 

defesa da parte requerente, já que esta não possui condições de 

contratar advogado, bem como pela desativação da Defensoria Pública na 

localidade, ocasião em que foram fixados os seus honorários (fl. 39). 

Expeça-se certidão em favor do Defensor Dativo mediante pedido dele. 

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Intimem-se, atentando-se para o atual 

endereço da parte autora à fl. 75. Publique-se. Após o trânsito em julgado 

e, providenciada a devida inscrição no registro civil, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Canaã do Norte, 26 de maio 

de 2018, em regime de mutirão processual.”

Eu, técnica judiciária, matrícula 24.447, digitei.

 Nova Canaã do Norte - MT, 30 de maio de 2018.

Wilson de Oliveira do Nascimento
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Gestor(a) Judiciário(a)

 Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45755 Nr: 102-12.2013.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/O

 Ante o exposto, DESCLASSIFICO a imputação do art. 243 da Lei 8.069/90 

para o art. 63 do Decreto-Lei 3.688/41 e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

de VALDIRENE DE FÁTIMA BOAVENTURA pela prescrição em abstrato ou 

propriamente dita da pretensão punitiva das imputações dos arts. 42 e 63 

do Decreto-Lei 3.688/41, nos termos do art. 107, inciso IV, c.c. o art. 109, 

incisos V e VI, e art. 119, todos do Código Penal.IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Deixo de condenar a parte ré em custas e despesas processuais, em 

face do provimento específico extintivo da punibilidade.Caso tenha havido 

o recolhimento de fiança, intime-se o(a)(s) acusado(a)(s) para que 

informe os dados de sua conta bancária, a fim de que tal quantia lhe seja 

restituída, na dicção do art. 337 do Código de Processo Penal e art. 1.471, 

§ 1º, da CNGC. O ilustre defensor Dr. Regis Rodrigues Ribeiro (OAB/MT nº 

4.936) foi nomeado pelo Juízo desta Comarca para, sob a fé de seu grau, 

fazer a defesa do denunciado, já que este não possuía condições de 

contratar advogado, bem como pela inexistência de Defensoria Pública na 

localidade. Assim, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94, fixado os 

seus honorários em 08 (oito) URH’s conforme decisão de fl. 76, deverão 

ser pagos pelo Estado de Mato Grosso, a quem compete prestar a 

assistência judiciária aos pobres, mediante certidão a ser requerida pelo 

defensor dativo.Cientifique-se o Ministério Público e a autoridade policial. 

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em julgado, o que deverá 

ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 021/2018 – DF.

O EXMO. SR. DR. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA, MM. JUIZ 

SUBSTITUTO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOVA MONTE 

VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, E ...

CONSIDERANDO o teor da lei Municipal nº 067/94, datada de 28/06/94, que 

decreta Feriado Municipal todos os anos no dia 13 de junho – Dia do 

Patrono da cidade e Comarca de Nova Monte Verde;

CONSIDERANDO que nas Comarcas do interior o Juiz Diretor do Foro 

deverá baixar portaria sobre a suspensão;

RESOLVE:

SUSPENDER o expediente no Fórum da Comarca de Nova Monte Verde, no 

dia 13 (quarta-feira) de junho do ano de 2018, em virtude do Dia do 

Patrono do município e Comarca de Nova Monte Verde.

PRORROGAR os prazos processuais que se encerram na referida data, 

para o próximo dia útil subseqüente.

INFORMAR que os serviços do plantão judiciário serão atendidos 

normalmente pelo(a) Juiz(a) Plantonista da Comarca e demais servidores 

escalados, por meio de atendimento pelos telefones do plantão e normas 

da CNGC, conforme escala divulgada através do site www.tjmt.jus.br – 

processos – plantão judiciário.

Afixe-se no átrio do Fórum, no local de costume, para conhecimento 

público.

Publique-se. Registre-se.Cumpra-se, remetendo-se cópia a Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça.

Nova Monte Verde-MT, 22 de maio de 2018.

Bruno César Singulani França Juiz Substituto e Diretor do Foro

e-mail: nova.monteverde@tjmt.jus.br - nmv.varaunica@tjmt.jus.br

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 35499 Nr: 1540-80.2007.811.0091

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Machado de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Sebastião dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 35499 Conforme se observa do pedido inicial, o autor, ao 

argumento de não possuir condições financeiras para arcar com as 

custas processuais, pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que 

passo a analisar. De acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil, 

considera-se necessitado a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios. Sendo as custas 

judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o 

Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o 

erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. 

Assim, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar à 

inicial, juntando documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, 

como a declaração de necessidade, ou não havendo comprovação de 

hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Outrossim, intime-se o autor para, em igual 

prazo, dar prosseguimento no feito, apresentando a planilha de débito 

atualizada, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e proceda-se a intimação pessoal do autor 

para dar andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 

Monte Verde/MT, 29 de maio de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73264 Nr: 807-65.2017.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L C ODISIO – ME, Luiz Carlos Odisio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73264 – Autos n. 807-65.2017.811.0091

Vistos em correição.

Defiro o pedido de bloqueio de ativos pelo sistema BACENJUD, requerido à 

fl. 49.

Proceda-se ao bloqueio de valores até o limite do crédito exequendo (R$ 

25.386,91 – fl. 50), via SISBACEN. Se a diligência de constrição de valores 

on-line for positiva, converta-se em penhora os valores eventualmente 

bloqueados, transferindo-se para a conta judicial.

Após, intime-se o executado da penhora para, querendo, opor embargos 

no prazo de 30 dias. Transcorrendo in albis o prazo para embargos, 

libere-se o valor ao exequente via alvará de levantamento.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada da penhora.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

a Fazenda Pública Estadual outros bens da parte devedora que possam 

ser penhorados, no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, CERTIFIQUE-SE 

e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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Nova Monte Verde/MT, 22 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75024 Nr: 1795-86.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Vitor Elias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos para intimação da parte autora para, querendo, 

IMPUGNAR à contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75951 Nr: 301-55.2018.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P C Favaro & Cia Ltda - ME, Paulo Cesar 

Favaro, Elizete Maria Francisco Favaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 03

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 42,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62294 Nr: 451-12.2013.811.0091

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro de Oliveira Guilherme

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62294 – Autos n. 451-12.2013.811.0091

 Vistos, etc.

Compulsando os autos verifico que o executado INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, devidamente intimado, manifestou concordância 

com os cálculos apresentados, conforme fl. 145.

Desta forma, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente 

às fls. 138/142 para que surtam os seus efeitos jurídicos legais.

Sendo assim, proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno 

Valor-RPV, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, um em nome do 

advogado constituído, referente aos seus honorários sucumbenciais, e 

outro em nome da parte autora, relativamente ao benefício previdenciário, 

em consonância com os cálculos já homologados e encartados à fl. 141.

Ressalto, ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que, quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando, assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Expedida a RPV, e juntada aos autos às informações nos termos dos 

Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, informando o 

depósito dos valores devidos, proceda a Senhora Gestora com os 

procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Após, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 29 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77005 Nr: 924-22.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Dariva Menin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77005– Autos n° 924-22.2018.811.0091.

 Decisão

Vistos, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Recebo a inicial, porquanto preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do 

Novo Código de Processo Civil.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 e artigo 320 

do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Sendo o caso, proceda a gestora judicial com o correto tarjeamento dos 

autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e 

julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, em 

consta orientação dos Procuradores Federais pela não realização de 

acordos em audiência de conciliação, bem como ante a impossibilidade de 

locomoção dos mesmos para as audiências de conciliação devido ao 

grande número de demandas em várias Cidades do Estado, cite-se o réu, 

por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil, para que responda a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, concluso.

 Expeça-se o necessário, intime-se e cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 29 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76615 Nr: 714-68.2018.811.0091

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLD, VAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76615 - Autos n. 714-68.2018.811.0091. Despacho Vistos em 

correição. Conforme se observa do pedido inicial, os requerentes, ao 

argumento de não possuírem condições financeiras para arcar com as 

custas processuais, pleitearam assistência judiciária gratuita, pedido que 

passo a analisar. De acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil, 

considera-se necessitado a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios. Sendo as custas 

judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o 

Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o 

erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. 

Desta forma, intimem-se os interessados para, no prazo de 15 dias, 

emendar a petição inicial, comprovando a hipossuficiência alegada, ou não 

havendo comprovação de hipossuficiência, proceda ao recolhimento de 
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custas, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do Código de 

Processos Civil. Oportunamente, em igual prazo, digam os interessados 

acerca dos alimentos recíprocos, e se há dívidas a serem partilhadas pelo 

casal. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 29 de maio de 2018. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76649 Nr: 739-81.2018.811.0091

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBP, DT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76649 - Autos n. 739-81.2018.811.0091 Despacho Vistos em 

correição. Conforme se observa do pedido inicial, o requerente, ao 

argumento de não possuir condições financeiras para arcar com as 

custas processuais, pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que 

passo a analisar. De acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil, 

considera-se necessitado a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios. Sendo as custas 

judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o 

Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o 

erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. 

Desta forma, intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, emendar a 

petição inicial, comprovando a hipossuficiência alegada, ou não havendo 

comprovação de hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, 

sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do Código de 

Processos Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 29 de maio de 2018. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69406 Nr: 186-05.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia Municipal de Nova Monte Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968

 Código 69406 – Autos n. 186-05.2016.811.0091.

 DECISÃO

Vistos em correição.

Inicialmente, determino a alteração na capa dos autos e no sistema, 

devendo converter o termo circunstanciado em ação penal.

A peça acusatória, oferecida pelo Ministério Público, preenche os 

requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal.

O acusado está devidamente qualificado e, pelo que se depreende dos 

fatos narrados pelo Ministério Público, a conduta descrita é adequada ao 

tipo penal consignado, além do que a denúncia está acompanhada de 

elementos indiciários que consubstanciam a justa causa suficiente para a 

ação penal e, por ora, não vislumbro nenhuma causa extintiva de 

punibilidade.

 Não verifico, prima facie, a contaminação por qualquer das hipóteses 

previstas no artigo 395, do Código de Processo Penal, ou ocorrência que 

pudessem ensejar rejeição.

Assim, presentes os pressupostos imprescindíveis para o exercício da 

ação penal, RECEBO A DENÚNCIA, para todos os efeitos legais.

 Cite-se o acusado para responder à ação penal, por escrito, no prazo de 

10(dez) dias (art. 396 do CPP).

 Advirta-se o acusado de que caso não apresente a resposta no prazo 

legal, ou se, citada, não constituir defensor, ser-lhe-á nomeado defensor 

dativo ou Defensor Público.

Providencie a Secretaria os antecedentes criminais do acusado.

Comunique-se sobre o recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao 

Instituto de Identificação e à delegacia de polícia de onde se originou o 

inquérito, bem como a alimente-se o banco de dados do Sistema Nacional 

de Informações Criminais (SINIC), nos termos do artigo 1.373, inciso III, da 

CNGC.

Por fim, defiro o item “d” da cota ministerial de fl. 62, devendo a secretaria 

expedir o necessário.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 02/2018-GAB

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DR. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, MM. 

JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ/MT, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO o disposto na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, art. 18, 

Seções 2, Capítulo I;

CONSIDERANDO que o prazo inicialmente fixado para realização de 

Correição Ordinária foi insuficiente para finalizar as atividades 

correicionais sem prejuízo das atividades normais do órgão, que 

implicaram no atendimento ao público, realização de audiência, e demais 

trabalhos rotineiros;

RESOLVE:

I – Prorrogar até o dia 23 de junho de 2018, os trabalhos Correicionais na 

Unidade Judiciária desta Comarca de Nova Ubiratã.

II – Ficam mantidas as demais determinações constantes da Portaria n. 

01/2018-GAB, de 04 de abril de 2018.

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

Remeta-se cópia da presente à Corregedoria-Geral da Justiça, ao 

Ministério Público e ao representante da OAB na Comarca.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Nova Ubiratã/MT, 22 de maio de 2018.

Glauber Lingiardi Strachicini

Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61947 Nr: 351-67.2017.811.0107

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SAPDL, DPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE MATTOS TAKAYASSU 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDILENE BARBOSA, brasileiro(a), 

Telefone (65)99623-1934. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Conforme a cópia da certidão de nascimento anexa, a 

menor A. C. B., nascida em 09/07/2015, atualmente com pouco mais de 01 

(um) ano de idade, é filha da Requerida. No entanto, a criança está sob os 

cuidados da Autora desde que tinha 4 (quatro) meses de vida. Isso 

porque a Requerida entregou a infante para a Autora, mediante um 
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pagamento mensal, para que esta cuidasse da criança, enquanto 

trabalhava em bares como prostituta. A criança, portanto, passou a ficar 

exclusivamente sob os cuidados de Salete, de modo que criou-se entre 

ambas uma relação amorosa e afetiva, um verdadeiro laço materno. A 

Requerida tentou se aproximar da criança em meados de agosto do ano 

de 2016, levando-a para cidade de Lucas do Rio Verde/MT, onde reside 

atualmente, no entanto, a criança sentiu imensa falta de sua cuidadora, 

chorando constantemente pedindo por Salete, o que fez com que a 

Requerida levasse a criança de volta para a Autora. Diante disso, a 

genitora procurou o Conselho Tutelar desta cidade, manifestando vontade 

em entregar sua filha para Salete de forma definitiva, pois reconhece não 

ter condições de criar a criança, tendo em vista a vida que leva, bem como 

que Salete cuida muito bem de sua filha, não deixando faltar nada (Ofício 

nº 11/2017 anexo). A Autora, por sua vez, tem o desejo em permanecer 

com a criança, e assim obter sua guarda, visto que já vem prestando todo 

apoio material, psicológico, moral e afetivo que necessita para um 

desenvolvimento saudável e feliz.

Despacho/Decisão: Vistos.Ante a informação constante nos autos acerca 

da não localização da requerida no endereço inicialmente informado, defiro 

a realização de consulta ao sistema da Justiça Eleitoral, por meio do 

sistema SIEL.Aportando aos autos endereço diferente daquele declinado 

pelo autor, proceda-se a tentativa de citação por correio.Caso frustrada a 

tentativa de citação por correio, ou infrutífera a busca de endereço, 

determino a citação por edital, com prazo de 30 dias, nos termos do art. 

256, II, do NCPC.Decorrido o prazo sem resposta , nomeio o i. causídico Dr. 

Nelson Terra dos Santos, para atuar na qualidade de Advogado dativo da 

requerida, devendo a Secretaria do Juízo providenciar as comunicações 

necessárias e intimar o causídico nomeado a apresentar resposta no 

prazo legal.Após, dê-se vista do feito ao DPE para apresentação de 

impugnação, retornando os autos conclusos.Cumpra-se.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GLAUCIA RODRIGUES, 

digitei.

Nova Ubiratã, 24 de maio de 2018

Euricles Mário da Silva Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30280 Nr: 635-61.2006.811.0107

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFONS GARDEDMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOARES ANTONIO SANTIN, RENILSON JOÃO 

DE FREITAS, SEBASTIÃO SOARES CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO MARCIO MOREIRA JÚNIOR 

- OAB:17828, LUIZ CESAR PONTES - OAB:6181, OSVALDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:6013/MT, Sergio Donizeti Nunes - OAB:2420-B/MT, 

Tereza Cristina Moreira Massaneiro - OAB:19822/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:OAB/MT 10.823, DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845/MT, Oscar Luíz 

Oliveira - OAB:5588-MS

 INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, ACERCA DA DESIGNAÇÃO 

PARA A VISTORIA TÉCNICA NO DIA 14/06/2018, ÀS 8 HORAS, TENDO 

POR PONTO DE PARTIDA O FÓRUM DE NOVA UBIRATÃ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55720 Nr: 736-83.2015.811.0107

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONALDO VILELA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE DO RIO FERRO S/A PECUÁRIA, 

AGRICULTURA E COMÉRCIO, SAMOEL ATLAS, ELSA MARIA ORFALI DE 

ATLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON RONDON OURIVES - 

OAB:4998-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828/MS, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, RENATO 

GOMES NERI - OAB:2051-OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte embargante, na pessoa 

de seu procurador, para manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do Ofício 

n. 047/2018 (ref: 48), o qual informa sobre a aposentadoria da testemunha 

Luis Cristo de Arruda.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59163 Nr: 854-25.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGE PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta pela 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, em face de 

GEORGE PAULINO, ambos já qualificados.

Não obstante, na ref. 15, a parte exequente requer a extinção do feito, 

frente o cumprimento da obrigação.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.

Satisfeita, pois, a obrigação, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro 

no artigo 924, inciso II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o transitado em julgado, arquive-se com as anotações de estilo.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 69349 Nr: 523-56.2010.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Lopes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão (Decreto Lei 911/69) 

posteriormente convertida em execução.

Não foram encontrados bens do devedor passíveis de penhora.

 Intimada através de seu advogado, a parte autora não se manifestou.

Determinada sua intimação pessoal para dar prosseguimento no feito, sob 

pena de extinção (fls. 65), o exequente novamente se quedou inerte (fls. 

69).

Os autos vieram conclusos.

É a síntese do essencial.

 DECIDO.

 Ante a não localização de bens do executado passíveis de penhora, a 

exequente foi intimada a dar andamento ao feito, porém, permanece inerte 

há mais de 1 ano.

 Prevê a norma processual civil:

 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Sobre o ponto, assim disciplina a CNGC Judicial do TJMT:

Seção 29 – Do procedimento para a extinção de execuções paralisadas 

em razão da inércia do credor ou a impossibilidade de localização do 

devedor e de bens passíveis de constrição e da expedição da certidão de 
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crédito respectiva.

 Art. 580. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais 

de 01 (um) ano em razão de inércia do credor ou em face da não 

localização de bens passíveis de constrição, o credor será intimado para 

promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de extinção.

 § 1º A intimação será feita pelo gestor judiciário por certidão de 

impulsionamento dos autos, na pessoa do advogado do exequente, via 

DJE, salvo se patrocinado pela Defensoria Pública, caso em que poderá 

ser realizada por intermédio mandado único em virtude de número elevado 

de autos na mesma situação.

 § 2º Da intimação constará a advertência de que, no prazo estabelecido 

no caput, deverá ser indicada providência efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão.

 Art. 581. Decorrido o prazo, o gestor certificará nos autos e fará os autos 

conclusos para que o magistrado prolate a sentença de extinção.

Logo, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO:

Pelos fundamentos expostos, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento 

de mérito, nos termos do art. 485, inciso II, § 1º do Código de Processo 

Civil.

Certificado o trânsito em julgado, proceda-se conforme previsto no art. 

582 e seguintes da CNGJ Judicial.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 73589 Nr: 238-87.2015.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. de Jesus & Cia Ltda - EPP, Rinaldo Pereira 

de Araújo, Anísio de Jesus, Tatianne Pereira Araujo de Jesus, Lucilene 

Oliveira Soares Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35.798

 Considerando a readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a 

audiência do dia 23/05/2018 para o dia 08 de JUNHO de 2018, às 

09h30min (Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010031-74.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR MARTINS VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Processo nº 8010031-74.2016.8.11.0106 Requerente: Odenir Martins 

Vieira Requerido: Tim Celular S.A Vistos em correição. Consta nos 

presentes autos pedido de penhora por meio eletrônico realizado em 

desfavor da parte executada, ante o não pagamento voluntário do débito. 

Pois bem. In casu, a pretensão da parte exequente merece guarida. É 

sabido que a execução deve se processar pelo meio menos gravoso ao 

executado e, ainda, tem-se que os atos executórios devem ser pautados 

no sentido de sempre buscar a viabilidade da satisfação do crédito. O 

artigo 854 do Código de Processo Civil permite expressamente a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo 

ato, a determinação de sua indisponibilidade até o valor indicado na 

execução. Não bastasse isso, o artigo 835, I, §1º do mesmo Código 

estipula o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira” como o primeiro bem na escala de preferência a ser obedecida 

para penhora. Ademais, a penhora efetuada por meio do mencionado 

convênio com o Banco Central é constitucional e não ofende o direito à 

inviolabilidade e ao devido processo legal, pois se limita a bloquear, na 

conta corrente do devedor, valor certo, não quebrando seu sigilo 

bancário, nem tampouco obstando seu direito de defesa, que largamente 

poderá ser exercitado pela via própria, inclusive lhe sendo oportunizado a 

prova quanto ao revestimento de algumas das formas de 

impenhorabilidade (art. 835, I, § 1º, NCPC). No mesmo sentido: “Enunciado 

n. 13 do FONAJE: O bloqueio on-line de numerários é considerado para 

todos os efeitos como penhora a partir do depósito judicial, 

dispensando-se a lavratura do termo e intimando-se o devedor da 

constrição. No caso de revelia, imprescindível é a intimação pessoal do 

devedor, excetuando-se a intimação por edital, quando não encontrado.” I. 

Ante o exposto, com base nos artigos 835, I, §1º e 854 do NCPC, DEFIRO 

o pedido veiculado pela parte exequente, para o fim de autorizar a 

penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou aplicações 

financeiras da parte executada, TIM CELULAR, CNPJ: 4.206.050/0001-80 

até o valor indicado (R$ 1.050,00), o que deverá ser efetivado por meio da 

penhora online, via BACEN JUD. II. Com a juntada aos autos do Recibo de 

Protocolamento/ Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de 

Valores/Transferências/Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio de 

Valores, MANIFESTE-SE a parte exequente, em 10 (dez) dias. III. Caso seja 

confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em 

nome do executado, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN JUD, que será 

juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação do executado 

para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seu advogado, ou, na 

falta deste, pessoalmente. IV. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010594-68.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

impulsiono o presente processo convertendo-o em cumprimento de 

sentença, procedendo à alteração da capa dos autos e intimando a parte 

Devedora para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa 

de dez por cento, cientificando-a de que transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Novo São Joaquim, 30 de maio de 2018. 

GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010586-91.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO OSTAQUE ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010586-91.2016.8.11.0106 REQUERENTE: FRANCISCO 

OSTAQUE ROCHA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 
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que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A 

negativação lhe impossibilitou de realizar compras no comercio local, bem 

como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a 

negativação. Em contestação, em síntese, alegou a requerida haver 

relação jurídica com a parte requerente, bem como débitos oriundos 

destas relações que foram inadimplidos resultando na inscrição do mesmo 

no cadastro de mau pagadores. Na data de 08 de Maio de 2017 foi 

realizada audiência de conciliação, estando presente o patrono do 

requerente e a parte requerida, e ausente o requerente, o seu patrono 

solicitou em audiência o prazo de 05 dias para justificar a sua ausência na 

audiência, no evento 7834189. Compulsando os autos, verifica-se que o 

requerente não apresentou justificativa, para sua ausência no ato 

processual. Tal ato de contumácia implica na extinção do processo sem 

resolução do mérito, em atenção aos princípios da celeridade e 

efetividade, tendo como paradigma o intuito conciliador dos juizados. 

Nesse sentido: Não comparecimento do autor. Extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099, de 26-09-1995, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído” (RJE, 2:108). A questão foi pacificada com a 

edição do enunciado nº 20 no Fórum Nacional dos Juizados Especiais 

(FONAJE), determinando como obrigatório o comparecimento pessoal da 

parte às audiências, nestes termos: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto.” Todavia, no presente caso, pelos documentos juntados ao 

processo, verifica-se que a parte requerente agiu irresponsavelmente e 

de má-fé, alterando a verdade dos fatos. Assim, deverá responder pelas 

perdas e danos causados a requerida. Desta forma, é necessária a 

aplicação da multa por litigância de má-fé, pagamento de custas e taxas 

do processo e condenação ao pagamento de honorários advocatícios, 

conforme dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95 Diante do exposto, OPINO PELO 

JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO do processo, com 

fundamento no artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95, ante a ausência do 

requerente à audiência de conciliação; OPINO PELA CONDENAÇÃO do 

requerente em custas e despesas processuais, conforme entendimento 

explicitado no Enunciado nº 28 do FONAJE; OPINO PELA CONDENAÇÃO 

do requerente em honorários advocatícios, que opino pela fixação no valor 

de R$ 1760,10, conforme tabela da OAB/MT, para a parte requerida. 

OPINO PELA CONDENAÇÃO do requerente ao pagamento de multa por 

litigância de má-fé, a qual arbitro em 1% sobre o valor da causa. 

Transitado em julgado, calculem-se os valores das custas, despesas 

processuais e multa por litigância de má-fé, intimando o requerente para 

seu pagamento espontâneo. Satisfeito os créditos ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-97.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEFONCIO GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT21630/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010066-97.2017.8.11.0106 REQUERENTE: ILDEFONCIO 

GONCALVES DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento. 

Em inicial alega a parte requerente que vem sofrendo cobranças indevidas 

pela requerida, que resultou na negativação de seu nome, sem a devida 

comunicação. Alega ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a 

requerida. A negativação lhe impossibilita de realizar compras no comercio 

local, bem como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando 

a negativação. Em contestação, em síntese, alegou a parte requerida 

haver relação jurídica com a parte requerente, bem como débitos oriundos 

destas relações que foram inadimplidos resultando na inscrição do mesmo 

no cadastro de mau pagadores. A parte requerida apresentou faturas no 

evento id. 7960386 e Proposta para Emissão de Cartão de Credito, id. 

7960382. Na data de 08 de Maio de 2017 foi realizada audiência de 

conciliação, estando presentes todas as partes, a qual resultou infrutífera. 

A parte requerente, no documento id. 9253704 requer a extinção do feito, 

por necessidade de pericia, haja vista que a parte requerida apresentou 

documentos assinados, supostamente pelo requerente. Ademais, no 

documento de id. n. 9246541, foi proferido despacho para a parte 

requerente apresentar no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de 

endereço atualizado em seu nome, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Com relação ao pedido de desistência formulado pela parte Autora, 

destaco que o pleito não merece acolhimento, tendo em vista que, 

conforme exposto alhures, os autos estão completos, contendo todos os 

documentos necessários para a apreciação da lide. Destaco, ainda, que o 

Enunciado nº. 90 estabelece que a desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária. 

Assim, o pedido de desistência é relativo e, tendo indícios de lide 

temerária, cabe ao juiz afastar o pedido. Verifico dos autos que a 

documentação apresentada pela requerente se limitou a referido extrato 

de negativação, além de documentos pessoais, comprovante de 

residência, procuração, Ad Judicia e declaração de hipossuficiência. Já 

de outro tanto, a parte requerida anexou nos autos, contrato e faturas, o 

qual comprova a existência de relação contratual entre as partes, 

referente a contratação de serviços de cartão de crédito. Referidos 

documentos se traduzem em provas a socorrer as alegações trazidas 

pela requerida, comprovando assim a existência de relação contratual, 

validando e amparando o débito apontado na restrição creditícia em 

apreço, tombando a alegação de qualquer inexistência de dívida, além do 

que o autor não trouxe qualquer contraprova hábil a contradizer as 

alegações trazidas na peça de defesa. Acerca do ônus da prova 

descreve o Novo Código de Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. Vale referir que apenas a parte demandada 

deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, porquanto 

ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a 

comprovação documental suficiente ao afastamento da procedência do 

pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte demandante não se 

desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações 

não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo necessário para 

tanto que seja carreado aos autos prova do que sustenta. Nesse sentido 

colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. 

ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos 

constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se 

desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT - Acórdão n. 

577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase. (LJE, arts. 54 e 55). P.R.I.C. SUBMETO 

o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-40.2017.8.11.0106
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Parte(s) Polo Ativo:

HILDA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010031-40.2017.8.11.0106 REQUERENTE: HILDA LIMA DA 

SILVA REQUERIDO: NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Na presente 

reclamação, designada a sessão de conciliação, a parte requerente, 

embora regularmente intimada por via de seu advogado (id. num. 

7836512), deixou de comparecer. É a suma do essencial. O decreto de 

extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou no termo da 

audiência de conciliação, a parte requerente não se fez presente, 

conquanto regularmente intimado. A consequência é a extinção do 

processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, 

da Lei nº. 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: 

“QUESTÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS 

AUTORES EM AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A 

DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O 

autor Wagner Silva Rodrigues deixou de comparecer à audiência 

conciliatória conforme termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano 

moral, fundamentado em suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de 

prosseguimento do feito com relação aos outros autores. 2 - A rigor do 

que preconiza o § 2º do artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão 

comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, sob pena de reputar 

eficaz a intimação enviada ao local anteriormente indicado. Portanto, não 

são pertinentes seus argumentos justificativos pela sua ausência na 

audiência. 3 - Extinta a ação, pela ausência do autor à audiência de 

conciliação, o que corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 

51, I, da Lei nº 9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à 

parte, se assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do 

processo depende do pagamento de custas. As custas de reativação 

possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito 

ao benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. 

(Recurso Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 

10.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012)” Ademais, o Enunciado 20 do 

FONAJE entende que o comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatória. A pessoa jurídica deverá ser representada, quando autora, 

pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 do 

FONAJE). A respeito do tema, preleciona Democrático Ramos Reinaldo 

Filho: “A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. 

Por conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

consequência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo”. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2ª ed., 1.999, p. 215 – cremos 

que houve um equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda). Posto isso, com fundamento no art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em decorrência da ausência injustificada da 

requerente na audiência de conciliação. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação da sentença de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane 

Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e 

dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as 

sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010031-74.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR MARTINS VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

Processo nº 8010031-74.2016.8.11.0106 Requerente: Odenir Martins 

Vieira Requerido: Tim Celular S.A Vistos em correição. Consta nos 

presentes autos pedido de penhora por meio eletrônico realizado em 

desfavor da parte executada, ante o não pagamento voluntário do débito. 

Pois bem. In casu, a pretensão da parte exequente merece guarida. É 

sabido que a execução deve se processar pelo meio menos gravoso ao 

executado e, ainda, tem-se que os atos executórios devem ser pautados 

no sentido de sempre buscar a viabilidade da satisfação do crédito. O 

artigo 854 do Código de Processo Civil permite expressamente a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo 

ato, a determinação de sua indisponibilidade até o valor indicado na 

execução. Não bastasse isso, o artigo 835, I, §1º do mesmo Código 

estipula o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira” como o primeiro bem na escala de preferência a ser obedecida 

para penhora. Ademais, a penhora efetuada por meio do mencionado 

convênio com o Banco Central é constitucional e não ofende o direito à 

inviolabilidade e ao devido processo legal, pois se limita a bloquear, na 

conta corrente do devedor, valor certo, não quebrando seu sigilo 

bancário, nem tampouco obstando seu direito de defesa, que largamente 

poderá ser exercitado pela via própria, inclusive lhe sendo oportunizado a 

prova quanto ao revestimento de algumas das formas de 

impenhorabilidade (art. 835, I, § 1º, NCPC). No mesmo sentido: “Enunciado 

n. 13 do FONAJE: O bloqueio on-line de numerários é considerado para 

todos os efeitos como penhora a partir do depósito judicial, 

dispensando-se a lavratura do termo e intimando-se o devedor da 

constrição. No caso de revelia, imprescindível é a intimação pessoal do 

devedor, excetuando-se a intimação por edital, quando não encontrado.” I. 

Ante o exposto, com base nos artigos 835, I, §1º e 854 do NCPC, DEFIRO 

o pedido veiculado pela parte exequente, para o fim de autorizar a 

penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou aplicações 

financeiras da parte executada, TIM CELULAR, CNPJ: 4.206.050/0001-80 

até o valor indicado (R$ 1.050,00), o que deverá ser efetivado por meio da 

penhora online, via BACEN JUD. II. Com a juntada aos autos do Recibo de 

Protocolamento/ Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de 

Valores/Transferências/Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio de 

Valores, MANIFESTE-SE a parte exequente, em 10 (dez) dias. III. Caso seja 

confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em 

nome do executado, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN JUD, que será 

juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação do executado 

para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seu advogado, ou, na 

falta deste, pessoalmente. IV. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta 

Sandrin Juiz Substituto

Comarca de Paranaita

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 39/2018

O Dr. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI, Juiz de Direito e Diretor do 

Fórum da Comarca de Paranaíta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e:

 CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 649/2012, que dispõe 

sobre os feriados municipais de Paranaíta/MT, instituindo entre outros 

feriados, o dia 29 de junho como feriado por ser esta a data de fundação 

do município,

RESOLVE,
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Art. 1º - SUSPENDER o expediente no âmbito do Fórum e Cartórios 

Extrajudiciais do município de Paranaíta no dia 29/06/2018 (sexta-feira), em 

virtude do feriado municipal em comemoração ao aniversário da cidade.

Parágrafo único - Suspender os prazos processuais que se iniciem ou 

findem na referida data, ficando prorrogados para o primeiro dia útil 

seguinte.

 Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Remeta-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso, aos representantes do Ministério Público e à OAB – 

Seccional de Alta Floresta, afixando-se no átrio do Fórum para 

conhecimento geral.

Paranaíta, 24 de maio de 2018.

ANTONIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI

 Juiz de Direito - Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66619 Nr: 801-17.2015.811.0095

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LUIZA SILVERIO, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE SILVERIO, ANTONINHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 Vistos em correição.

Ante a informação de fl. 184, dando conta da não localização da requerida 

Cristiane Silvério para sua citação, INTIME-SE a requerente, por intermédio 

do seu patrono para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se no feito, 

informando o atual endereço da ré Cristiane, sob pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60594 Nr: 509-37.2012.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JD&CL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:MT 4342-B

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para requerente/exequente para manifestar-se 

quanto ao resultado da pesquisa de fls. 92 no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80097 Nr: 1223-84.2018.811.0095

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBF, EATR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III do Novo Código de 

Processo Civil. A requerente voltará a usar o seu nome de solteira, qual 

seja: ELIANA APARECIDA TEODORO.Isento a parte autora ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, por ser beneficiária da 

justiça gratuita.Transitada em julgado, EXPEÇA-SE Mandado para Inscrição 

e Averbação ao Cartório competente.Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80146 Nr: 1247-15.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZ DOS SANTOS RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RENATO SALICIO FABIANO 

- OAB:14474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais.

Diante do recebimento do Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, 

justificando a impossibilidade da União em participar das audiências de 

conciliação determinadas pelo Novo Código de Processo Civil, deixo de 

designar a referida solenidade, prevista no art. 334, do CPC.

 Postergo a análise do pleito de tutela de urgência para após a instalação 

do contraditório.

CITE-SE o requerido, na pessoa de seu representante legal, consignando 

o prazo de trinta (30) dias para oferecer resposta, nos termos do artigo 

183 e, ainda, com as advertências dos artigos 341 e 344, todos do Código 

de Processo Civil.

CONSIGNE-SE ainda no mandado que, havendo por parte do ente público 

interesse em conciliação no caso em tela, este deverá manifestar-se em 

sede de preliminar de contestação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80147 Nr: 1248-97.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRLEI KAISER SIQUEIRA, JOSÉ CARDOSO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RENATO SALICIO FABIANO 

- OAB:14474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais.

Diante do recebimento do Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, 

justificando a impossibilidade da União em participar das audiências de 

conciliação determinadas pelo Novo Código de Processo Civil, deixo de 

designar a referida solenidade, prevista no art. 334, do CPC.

 Postergo a análise do pleito de tutela de urgência para após a instalação 

do contraditório.

CITE-SE o requerido, na pessoa de seu representante legal, consignando 

o prazo de trinta (30) dias para oferecer resposta, nos termos do artigo 

183 e, ainda, com as advertências dos artigos 341 e 344, todos do Código 

de Processo Civil.

CONSIGNE-SE ainda no mandado que, havendo por parte do ente público 

interesse em conciliação no caso em tela, este deverá manifestar-se em 

sede de preliminar de contestação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60131 Nr: 40-88.2012.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Rodrigo Faria Almeida Transportes 

Ltda, Wanderson Rodrigo Faria Almeida, Maria José de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de 

R$24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62695 Nr: 35-95.2014.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Madeiras Sol e Mar 

LTDA - ME, Sandra Regina Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o (a) patrono (a) do (a) requerente para apresentar o 

comprovante de pagamento das custas processuais que serão 

obrigatoriamente recolhidas no Juízo Deprecante (Comarca de Paranaíta), 

mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de 

Justiça – www.tjmt.jus.br (Art.389 da nova CNGC), no prazo de 15 

(quinze) dias, para proceder o envio via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 36574 Nr: 868-60.2007.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Jantorno Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o (a) patrono (a) do (a) requerente para apresentar o 

comprovante de pagamento das custas processuais que serão 

obrigatoriamente recolhidas no Juízo Deprecante (Comarca de Paranaíta), 

mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de 

Justiça – www.tjmt.jus.br (Art.389 da nova CNGC), no prazo de 15 

(quinze) dias, para proceder o envio via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64858 Nr: 1297-80.2014.811.0095

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Martins Guerreiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluisio Marcos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Donizete Botéquio - 

OAB:MT/10.494, Juliano dos Santos Cezar - OAB:14428-B/MT, 

MICHELLE AZEVEDO FILHO - OAB:16239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de 

R$24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60435 Nr: 352-64.2012.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Gesser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para requerente/exequente para manifestar-se 

quanto ao resultado da pesquisa de fls. 165, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60326 Nr: 246-05.2012.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalila de Jesus Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções e Vendas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Edir de Arruda Martins 

Júnior - OAB:Defensor Públic

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Miraglia Jaudy - 

OAB:6735/MT, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:4215

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para o patrono da parte requerida, para 

pagamento do débito remanescente, de fls. 220, o valor da condenação 

(R$ 30,12) e custas processuais (R$ 658,18) esta última, sob pena de 

encaminhamento ao setor de protesto e/ou dívida ativa, no prazo de 30 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74546 Nr: 1308-07.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON JOSÉ AMORIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO SALES JÚNIOR - 

OAB:11111

 Vistos em correição,

CERTIFIQUE-SE a escrivania quanto ao cumprimento da determinação 

presente no último parágrafo da fl.394 e ao decurso do prazo para 

impugnação.

Após, tendo em vista a juntada do ofício de fl.405/406 dê-se vistas ao 

Ministério Público para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61721 Nr: 793-11.2013.811.0095

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CAETANO DA ROCHA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glasiele Mary Iwakiri - 

OAB:13395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da resolução CJF 458/2017, art. 11, impulsiono os presentes 

autos para a parte exequente se manifestar quanto ao inteiro teor do ofício 

requisitório, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64953 Nr: 1340-17.2014.811.0095

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAIDE VALLINI CASTELO DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:MT nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Pretende-se, através da presente, executar a 

sentença contra a Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar 

quantia certa. Assim, DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na 

pessoa de seu representante judicial, por carga ou remessa dos autos 

para, se quiser, IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, 

nos termos do artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) 

Apresentada IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e 

façam os autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II).5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74554 Nr: 1314-14.2017.811.0095

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS, JCdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ARCEU PEIXOTO 

FERREIRA - OAB:16612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Vistos em correição.

1- Intime-se o patrono nomeado para a defesa dos réus, Dr. Juliano 

Ricardo Schavaren, para apresentação de contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

2- Intime-se a parte autora, por intermédio do seu patrono constituído para, 

no prazo de 10 (dez) dias, informar o endereço atualizado do requerente, 

sob pena de extinção da demanda e revogação da guarda provisória.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60940 Nr: 122-85.2013.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Escolástica das Dores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:PR/36.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução opostos pela AUTARQUIA FEDERAL 

(INSS), onde apresentou como correto o valor total de R$ 10.853,31 (dez 

mil, oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos), restando o 

excesso de execução no valor de R$ 6.184,77 (seis mil, cento e oitenta e 

quatro reais e setenta e sete centavos). Alega que o excesso de 

execução se deu porque a Embargada/executada em seu cálculo não 

atendeu ao disposto na Lei n. 94949/97, com a redação dada pela Lei n. 

11.960/09.

 Oportunizado à parte Embargada se manifestar sobre o pleito (fl. 231), 

esta o fez às fls. 234/239.

É o que cumpria relatar. Fundamento e decido.

O pleito da Embargante/executada merece ser parcialmente acolhido.

 Primeiramente em relação às parcelas já pagas, conforme fls.226 e 228, 

consta a DATA DA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO O DIA 22/07/2014, 

portanto, deverá ser utilizado o período correto para o cálculo atualizado, 

não merecendo prosperar as alegações da Embargada. Conforme extrato 

de pagamento de fl.228 a Embargada recebeu administrativamente os 

valores pleiteados entre 07/2014 até 11/2014, de maneira retroativa na 

data de 05/12/2014.

Em relação à correção, com efeito, a Lei n. 11.960/09 determina a 

incidência de índices da caderneta de poupança à título de correção 

monetária nas execuções contra a Fazenda Pública. Logo, de acordo com 

esta lei, os juros aplicáveis a partir de 01/07/2009 são de 0,5% (meio por 

cento) ao mês.

 Todavia, não foram observados estes parâmetros pela parte 

Embargada/exequente em seu petitório de fls. 208/209 c/c planilha de fls. 

210.

Ainda, não se pode olvidar que, quando do julgamento da ADI 4.357/DF e 

da ADI 4.425/DF, o Pretório Excelso modulou os efeitos do acórdão no 

tempo, determinando:

a) incidência do percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 3º do 

Decreto-Lei n. 2.322/87, até a edição da MP n. 2.180-35/2001; b) a 

incidência do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, acrescido pela MP n. 

2.180-35/20001, a partir de sua vigência – 24/08/2001 – até 29/06/2009, 

momento anterior à data da publicação da Lei n.º 11.960/2009; c) e, no 

período subsequente, ou seja, a partir do dia 30/06/2009, os efeitos da 

condenação devem ser calculados conforme a nova regra do 1º-F, 

conferida pelo art. 5ºda Lei n.º 11.960/2009.

A modulação proposta pelo E. STF segue consoante alega a 

Embargante/Executada, sendo impositivo o acolhimento dos critérios por 

ela apresentados.

Consigno ainda que a jurisprudência do E. TJMT segue neste sentido, 

senão vejamos:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — 

ACIDENTE DO TRABALHO — LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES 

— INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO — SITUAÇÃO PESSOAL DO 

BENEFICIÁRIO CONSIDERADA — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — 

CABIMENTO — ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/1991 — INCIDÊNCIA. 

ATUALIZAÇÃO DO VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA 

PÚBLICA — ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 — CORREÇÃO MONETÁRIA 

E JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA 

E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. Além do laudo 

pericial, há de se considerar os aspectos socioeconômicos, profissionais 

e culturais do segurado, os quais, aliados à constatação da incapacidade 

parcial e permanente, atestam a impossibilidade do exercício de outra 

função pelo segurado que lhe garanta a subsistência, a ser devida a 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213, de 

24 de julho de 1991. Para fins de correção monetária, enquanto pendente 

de julgamento o Recurso Extraordinário 870.947/SE, no qual se 

reconheceu a repercussão geral da matéria, aplicar-se-ão os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro 

de 1997, com redação dada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960, de 30 de junho 

de 2009. Os juros moratórios serão calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança a partir de 29 de junho de 2009. Recurso provido em parte. 

Sentença ratificada nos seus demais termos. (Apelação / Remessa 

Necesária 126191/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016)

Bem como, conforme salientado pela parte Embargante, o abono anual 

proporcional no ano da implantação do benefício (DIP) será pago 

administrativamente, nos termos do artigo 40 da Lei 8.213/91:

”Art. 40. É devido abono anual ao segurado e ao dependente da 
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Previdência Social que, durante o ano, recebeu auxílio-doença, 

auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. 

(Vide Decreto nº 6.927, de 2009) (Vide Decreto nº 6.525, de 2008) (Vide 

Decreto nº 6.927, de 20089) (Vide Decreto nº 7.782, de 2012) (Vide 

Decreto nº 8.064, de 2013)

Parágrafo único. O abono anual será calculado, no que couber, da mesma 

forma que a Gratificação de Natal dos trabalhadores, tendo por base o 

valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de cada ano.”

Portanto, não há que se falar em inclusão do abono salarial no ano de 

2014, pois o mesmo já foi pago, proporcionalmente, em sede 

administrativa, conforme extrato de fl.228.

Em relação aos honorários advocatícios, deverá ser observado o disposto 

na Súmula 111 do STJ: “Os honorários advocatícios, nas ações 

previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a 

sentença.” Vejamos entendimento jurisprudencial recente:

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇAO. VERBA HONORÁRIA. 

PRESTAÇÕES VENCIDAS. SÚMULA nº 111 DO C. STJ. TERMO FINAL. 

SENTENÇA. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA. 1. O enunciado da Súmula nº 

111 deste Superior Tribunal de Justiça exclui do valor da condenação às 

prestações vincendas, para fins de cálculo dos honorários advocatícios, 

nas ações previdenciárias. 2. As prestações vincendas excluídas não 

devem ser outras que não as que venham a se vencer após o tempo da 

prolação da sentença de primeiro grau. 3. Apelação do INSS provida. 

(TRF-3 - AC: 00204878320164039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL TORU YAMAMOTO, Data de Julgamento: 03/04/2017, SÉTIMA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/04/2017)

No que tange a multa diária aplicada ao Embargante, conforme sentença 

de fls.188/189, reconheço que o valor de R$500,00 (quinhentos reais) 

encontra-se relativamente exagerado, mas deve ser aplicada, mesmo que 

de forma reduzida, caracterizando-se coercitivamente em relação a 

Embargante/Executada. Vejamos entendimento jurisprudencial relacionado 

ao caso em tela:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

DEMORA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE IMPLANTAÇÃO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA APLICADA AO INSS. 1. O 

Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que é 

possível a fixação de multa diária, ainda que contra a Fazenda Pública, na 

hipótese de descumprimento ou de demora no cumprimento de obrigação 

imposta por decisão judicial, como é o caso da obrigação de implantar 

benefício previdenciário, aplicando-se o disposto no art. 461 do CPC, 

conforme precedentes daquela Corte, e também deste Tribunal, declinados 

no voto. 2. É cabível a discussão quanto ao valor da multa em sede de 

embargos à execução, tendo em vista que nessa cominação pecuniária 

não há falar em preclusão ou coisa julgada, podendo o juiz, de ofício, 

modificar o seu valor ou a sua periodicidade, quando o montante 

mostrar-se irrisório, ou exagerado, de acordo com as peculiaridades do 

caso, de modo que a ordem judicial seja cumprida e o bem da vida 

disputado seja entregue utilmente à parte vencedora. 3. A multa diária 

deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e proporcionalidade, de 

modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da 

Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem 

injustificada pela parte, nos termos do art. 461, § 6º, do CPC. 4. Em 

havendo omissão ou descaso de agentes da Previdência Social, é 

perfeitamente adequada a fixação de multa cominatória, porém, é a 

demora injustificada, apreendida das circunstâncias do caso concreto, 

que autoriza a imposição de multa, para adstringir o destinatário da ordem 

ao seu cumprimento. 5. No caso dos autos, verifica-se que o juízo de 

origem fixou o valor da multa imposta ao INSS em valores razoáveis. 6. 

Apelação desprovida. (TRF-1 - AC: 00296903520154019199, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 19/08/2015, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 

03/09/2015)

Ademais, jurisprudência atualizada em relação à diminuição da astreinte:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. 

EXECUÇÃO. MULTA DIÁRIA. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO E LIMITAÇÃO 

DO VALOR. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 536 e 537, § 1º DO CPC/2015. 

DECISÃO REFORMADA. I - Objetiva o INSS a reforma da decisão agravada 

que fixou multa de R$ 215.558,16 (duzentos e quinze mil, quinhentos e 

cinquenta e oito reais e dezesseis centavos) por atraso no cumprimento 

da obrigação de fazer, sob o argumento de ser excessiva a multa 

aplicada. II - Assiste razão ao INSS. A aplicação de multa pelo 

descumprimento de obrigação encontra previsão nos art. 536 e 537, § 1º 

do CPC/2015, sendo seu valor fixado com base em critério 

predominantemente subjetivo, que deve levar em consideração a 

particularidade de cada caso. III - Não ha nenhum impedimento em aplicá-la 

em face da Fazenda Pública, servindo como meio de forçá-la ao 

adimplemento da obrigação de fazer no prazo estipulado. IV - Cabe 

esclarecer que a jurisprudência pátria já firmou entendimento no sentido 

de que é permitida a aplicação de multa diária contra a Fazenda Pública 

quando caracterizado o atraso no cumprimento de obrigação de fazer ou 

de entregar coisa. Precedentes. V - Todavia, a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende que a multa prevista nos dispositivos citados, 

pode ser revista, de ofício ou a requerimento da parte, em qualquer 

momento, até mesmo após o trânsito em julgado da decisão, em sede de 

execução, quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros 

da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, podendo gerar 

enriquecimento indevido. Precedentes. VI - Portanto, a multa diária pode 

ser reduzida de ofício pelo juiz, sendo que o objeto da multa se destina a 

inibição quanto ao descumprimento ou atraso no implemento do comando 

emanado do título executivo judicial, visando impedir o enriquecimento ilícito 

da parte e em observância ao princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade. VII - No caso em exame, o valor dos atrasados do 

benefício em questão totaliza R$ 105.540,52 (cento e cinco mil, quinhentos 

e quarenta reais e cinquenta e dois centavos), sendo que o valor da multa 

pelo atraso no pagamento da 1 obrigação totaliza um valor de R$ 

215.558,16 (duzentos e quinze mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e 

dezesseis centavos), ou seja, mais que o dobro do valor principal devido 

pelo réu ao autor, devendo tal valor ser reduzido a um patamar razoável. 

Destarte, é razoável limitar o valor da multa ao valor de R$ 50,00 

(cinquenta reais) por dia de atraso a ser suportado pelo INSS, posto 

evidenciar razoável em face das circunstâncias do caso. VIII - Agravo de 

instrumento parcialmente provido. (TRF-2 - AG: 00067096320174020000 

RJ 0006709-63.2017.4.02.0000, Relator: ABEL GOMES, Data de 

Julgamento: 02/10/2017, 1ª TURMA ESPECIALIZADA)

No que tange à compensação de honorários, tem-se que no Novo Código 

de Processo Civil, traz expressamente a IMPOSSIBILIDADE DE 

COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, conforme artigo 85, 

§14. Vejamos entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE 

DE COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 14, DO 

CPC/15. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 306/STJ APÓS A VIGÊNCIA DO 

NOVO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O CPC de 2015 em seu 

art. 85, § 14 prevê expressamente que os honorários constituem direito do 

advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos 

créditos oriundos da legislação trabalhista. Por esta razão, o mesmo 

dispositivo legal veda expressamente a compensação em caso de 

sucumbência parcial. A natureza alimentar dos honorários advocatícios 

visa garantir ao profissional o direito de receber honorários de 

sucumbência e contratuais com prevalência sobre todos os demais 

créditos. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença 

vergastada, fixando os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão do trabalho 

adicional em fase recursal. Ante a sucumbência recíproca no primeiro 

grau, cada parte pagará metade das custas processuais e metade dos 

honorários advocatícios, ficando suspensa a exigibilidade em relação à 

parte autora, ante a gratuidade de justiça deferida. (TJ-DF 

20160110983426 DF 0027786-88.2016.8.07.0001, Relator: ROBSON 

BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 07/06/2017, 5ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/06/2017 . Pág.: 291/296)

Portanto, o cálculo deverá incluir o período de 06/2013 até 07/2014, 

devendo ser aplicado o juros e a correção monetária corretamente, 

devendo ser retirado o abono salarial do cálculo do ano de 2014, 

conforme exposto acima. Ademais, não há que se falar em compensação 

de honorários advocatícios.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os presentes 

Embargos à Execução, com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I do novo Código de Processo Civil (NCPC), para 

DECLARAR como devido o valor total da soma dos meses de JUNHO DE 

2013 até JULHO DE 2014, sendo utilizada a aplicação dos juros de mora 

no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da citação, em 

relação às parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às 

subsequentes, incidindo essa taxa a partir da entrada em vigor da Lei nº 

11.960/2009, conforme sua resolução. Destaco que o cálculo deve ser 

realizado pela parte EMBARGADA/EXEQUENTE para correta apresentação 
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do valor atualizado e corrigido nos termos acima.

Ademais, a parte EMBARGADA/EXEQUENTE deverá apresentar o cálculo 

dos honorários advocatícios, observando o disposto na Súmula nº 111 do 

STJ (exclui do valor da condenação às prestações vincendas, para fins 

de cálculo dos honorários advocatícios, nas ações previdenciárias).

MANTENHO A APLICAÇÃO DA MULTA ao Instituto Nacional de Seguro 

Social- INSS, conforme sentença de fls.188/189, apenas reduzindo o valor 

para R$100,00 (cem reais) da pena de multa diária, sendo esta revertida 

em favor da Embargada/Exequente, devendo a mesma realizar e 

apresentar o cálculo atualizado e corrigido em relação à astreinte fixada.

Em razão da sucumbência, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC, 

condeno a parte Embargada ao pagamento das custas processuais e 

honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

excesso da execução (valor este a ser apresentado pela parte 

Embargada/Exequente), observado o disposto nos §§ 3º e 4º do artigo 98 

do atual CPC.

 Certificado o trânsito em julgado, intime-se a parte Exequente para que 

apresente os seus dados bancários para o deposito judicial do valor 

objeto da presente execução.

 Consigno ainda que, no feito executivo, haverá a expedição de RPV, sem 

a intimação da Procuradoria acerca da homologação do valor 

apresentado, eis que já o fez, através dos presentes Embargos.

Após, quanto aos presentes Embargos, ao ARQUIVO, com as baixas 

pertinentes.

P.R.I.

CUMPRA-SE.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50907 Nr: 965-07.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anisio Honorio Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARAES - OAB:12225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, julgo improcedente em todos os seus termos a presente 

ação, extinguindo-se o feito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com julgamento de mérito, ante a falta de preenchimento 

dos requisitos contidos nos artigos 42, 59 e 60, todos da Lei nº 8.213/91, 

para a concessão do benefício de auxílio-doença e a conversão em 

aposentadoria por invalidez, pleiteado pelo requerente Anisio Honorio 

Dias.Sem custas face à gratuidade judiciária.Após, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Pedra 

Preta-MT, 21 de maio de 2018. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60928 Nr: 820-77.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônia Gerônima da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Rodeguer - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Tendo em vista a concordância da requerente acerca da proposta de 

acordo formulada em sede de contestação (ref: 20), intime-se o requerido 

sobre a aceitação da proposta pela autora.

Desta feita, defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 60 

(sessenta) dias.

Após, com o decurso do prazo, intime-se a parte autora para se 

manifestar e requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 21 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61586 Nr: 1116-02.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosicleia Pereira Barbosa, TBBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, e MANTENDO A TUTELA DE URGÊNCIA, 

determinando a obrigação de fazer ao requerido Município de Pedra 

Preta-MT, a entregar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e através do 

SUS, a substância láctea NESTOGENO 1 800mg, 04 latas/mês para cada 

criança, totalizando 08 latas/mês 800mg, conforme prescrição médica, às 

requerentes Thauny Barbosa Brito da Silva e Nathany Barbosa Brito da 

Silva, pelo período que perdurar o tratamento, ainda que seja feita a 

contratação de fornecedor particular e sem licitação, comprovando 

mensalmente a entrega do medicamento, sob pena de bloqueio de 

valores.Sem custas e sem honorários advocatícios face à gratuidade. 

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 21 de maio de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50450 Nr: 782-36.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Malvina Rocha de Souza Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO a busca de veículos em nome dos executados por meio do 

sistema RENAJUD, determinando o bloqueio, caso positivo, na ordem de 

preferência do executado e, depois, de sua responsável (nos termos do 

art. 4º da Lei 6.830/80).Restando êxito na localização dos bens, 

expeça-se de imediato mandado de penhora e avaliação.Subsidiariamente, 

restando infrutíferas as tentativas de localizar bens via Renajud, DEFIRO a 

busca ao sistema INFOJUD na tentativa de encontrar nas 03 (três) últimas 

DIRF’s, bens passíveis de penhora, na ordem de preferência do executado 

e, depois, de sua responsável (nos termos do art. 4º da Lei 

6.830/80).Restando infrutífera as buscas de dados dos executados, 

intime-se o exequente para manifestar-se a respeito, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo que entender de direito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 22 de abril de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54680 Nr: 670-33.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welingthon Avelino Marroni - ME, Welingthon 

Avelino Marroni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - Proc de 

MT - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras das partes devedoras (CNPJ e CPF) formulado em 

cota de ref. 23, como medida eficaz para garantir a satisfação do débito.

Consigne-se que a pesquisa junto ao sistema BACENJUD deverá 

obedecer à ordem de preferência de execução, primeiro devedor principal, 

CNPJ, e não havendo penhora suficiente para saldar o débito proceda-se 

à penhora de valores depositados nas contas ou aplicações financeiras 

do corresponsável, CPF.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 22 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61522 Nr: 1082-27.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

 Tendo em vista que a parte executada não impugnou os cálculos 

apresentados pela exequente, conforme certidão de ref. 11, homologo o 

cálculo apresentada pela exequente na inicial referente ao valor de 14 

(quatorze) URH, ou seja, R$ R$ 12.320,70 (doze mil trezentos e vinte reais 

e setenta centavos).

Assim, nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do 

débito para o pagamento dos honorários advocatícios, instruindo a 

solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV por intermédio da 

Procuradoria Geral do Estado, fazendo-se o pagamento em até 02 (dois) 

meses, contado da entrega da requisição, sob pena de sequestro, caso 

não faça o pagamento dentro do prazo supra (art. 6º - Provimento 

11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 25 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64256 Nr: 2310-37.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilza Rosângela Cervigni Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE TEODORO PORTO - 

OAB:22820/O, Gabriele Cervigni Martins - OAB:21768/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...recebo a petição inicial.Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita 

em favor do autor.Versando a causa sobre direitos que admitem 

transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 

334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 27 de junho de 2018, às 08h00min, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa Comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, 

para comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado 

de advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá 

ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das 

partes não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, 

ainda, contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.Deverá constar no ato de intimação do autor e 

de citação do requerido que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) da audiência de conciliação 

designada.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 24 de maio de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64213 Nr: 2299-08.2017.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Martins de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A, Pasquali Parise e Gasparini Júnior Advogados - 

OAB:OAB/SP 4752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de habilitação em ref. 08, com fulcro no artigo 688, inciso I, 

do CPC, determinando a inclusão dos herdeiros ROBERTO MARTINS DE 

MELO (CPF Nº 650.737.111-49) e MARIA DO ROSARIO DE MELO, 

fazendo-os figurar.

Intimem-se os herdeiros do “de cujus”, por mandado, no mesmo endereço 

do de cujos, para suceder o polo passivo.

 Após, intime-se a parte exequente para se manifestar nos autos o que 

entender de direito.

Faça-se a distribuição as devidas auterações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 24 de maio de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62241 Nr: 1456-43.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adailton Antonio Anjoleti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 
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Filho - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da decisão proferida no IRDR n. 85560/2016 em tramite na Seção 

de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre 

cobrança de diferença salarial, decorrente da conversão de cruzeiro real 

para URV, nos termos do artigo 313, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, suspendo o andamento do presente feito até o julgamento do referido 

recurso.

Ciência às partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 24 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62789 Nr: 1712-83.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliezer Alves Paulino, David Paulino Filho, Ebenezer 

Alves Paulino, Elienai Alves Paulino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de David Paulino, Espólio de Osmarina 

Alves Paulino, Noelia Paes Ribeiro Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento nos artigos 485, inciso I e 330, 

inciso IV, ambos do Código de Processo Civil e, ainda, determino o 

arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.Condeno o 

autor ao pagamento das custas e despesas processuais.Transitada em 

julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 24 de maio de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62763 Nr: 1699-84.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Tendo em vista que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela exequente, homologo o cálculo apresentada pelo 

exequente na inicial referente ao valor de 10 (dez) URH, ou seja, R$ 

8.800,50 (oito mil e oitocentos reais e cinquenta centavos).

Assim, nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do 

débito para o pagamento dos honorários advocatícios, instruindo a 

solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV por intermédio da 

Procuradoria Geral do Estado, fazendo-se o pagamento em até 02 (dois) 

meses, contado da entrega da requisição, sob pena de sequestro, caso 

não faça o pagamento dentro do prazo supra (art. 6º - Provimento 

11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 24 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62435 Nr: 1557-80.2017.811.0022

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luana Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bianca Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação, decretando a interdição de BIANCA RODRIGUES DE 

SOUZA declarando-a incapaz de exercer pessoalmente TODOS os atos 

de sua vida civil, na forma do artigo 754, do Código de Processo Civil, 

nomeando como curadora definitiva a sua filha LUANA RODRIGUES DE 

SOUZA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62549 Nr: 1598-47.2017.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Pan S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Dorigon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco PAN S/A, 

em face de Domingos Dorigon, ambos devidamente qualificados nos autos.

O autor peticionou em ref. 17 requerendo a extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

Cuida-se de pedido de desistência da ação formulado em ref. 17.

Insta salientar que a parte requerida até o momento não foi citada.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, ambos do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e declaro EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução de mérito.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 25 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62402 Nr: 1540-44.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei João de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Vistos etc.

Trata-se de ação penal ofertada pelo representante do Ministério Público, 

em desfavor do acusado Vanderlei João de Oliveira, devidamente 

qualificado nos autos, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 

121, §2º, inciso I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Analisando os autos, verifico que o acusado foi regularmente citado, o 

qual apresentou resposta à acusação, na oportunidade em que refutou os 

fatos da exordial e arrolou as mesmas testemunhas da acusação.
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Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de setembro de 

2018, as 16h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecerem a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 25 de maio de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62427 Nr: 1554-28.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Batista Vieira, Hélio Passele Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Redesigno audiência conciliação para o dia 11 de 

JULHO de 2018 às 10hs20min.Tendo em vista que encontrei novo 

endereço junto ao sistema INFOJUD, cite-se e intime-se a requerida ANA 

BATISTA VIEIRA, por carta precatória, no endereço constante em ref. 21 

para dar conhecimento do processo e para intimá-la a compor a audiência 

redesignada(...)Tendo em vista a ausência injustificada do requerido 

HÉLIO PASSELE RAMOS à audiência de conciliação designada, conforme 

ref. 17, nos termos do artigo 334, §8º, do Código de Processo Civil, 

APLICO ao referido requerido multa de 2% (dois porcento) sobre o valor 

da causa, em benefício do Estado de Mato Grosso.INTIME-SE O REFERIDO 

REQUERIDO PARA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, EFETUAR O 

PAGAMENTO DA MULTA, sob pena de inscrição em dívida ativa.Intime-se 

a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicando novo endereço da requerida ANA BATISTA VIEIRA.Após, 

decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e venham-me 

os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 25 de maio de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61793 Nr: 1237-30.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OdJdH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdH, SESG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 1.767 do Código Civil e artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente, ratificando a tutela de 

urgência concedida em ref. 4, para nomear como curadora definitiva do 

interditado Aparecida da Hora a Sra. Olidia de Jesus da Hora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62306 Nr: 1493-70.2017.811.0022

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJFSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos em correição.Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução 

de União Estável cumulado com pedido de partilha ingressada por Romilda 

Silva Sousa Santos em face de Odair José Ferreira Soares dos Santos, 

ambos qualificados nos autos.Regularmente citado (ref. 22), o requerido 

compareceu a audiência de conciliação de ref. 24, oportunidade em que 

as partes não lograram êxito em se conciliar.A parte requerida apresentou 

contestação em ref. 27, oportunidade em que negou ter mantido união 

estável com a autora, aduzindo ter mantido apenas um namoro a distância 

com ela, com relação ao pedido de alimentos, aduziu que a autora já 

constituiu nova família e que o pleito não merece guarida, pugnando pela 

improcedência da ação.Por sua vez, a autora impugnou a contestação em 

ref. 32.Vieram-me os autos conclusos.EIS O SUCINTO 

RELATÓRIO.FUNDAMENTO. DECIDO.Não havendo preliminares suscitadas, 

impõem-se reconhecer que se encontram presentes os pressupostos 

processuais e a regularidade processual.Assim, por não vislumbrar 

qualquer irregularidade a ser corrigida até o momento, dou o feito por 

saneado.Nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil, por não 

comporta julgamento antecipado da lide, fixo como ponto controvertido a 

comprovação da existência da união estável, a constituição em conjunto 

do patrimônio a ser partilhado e a necessidade na prestação dos 

alimentos.Defiro os pedidos de prova testemunhal formulado pelas partes, 

bem como o de interrogatório pessoal delas.Designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 30 de agosto de 2018, às 

16h00min.Intimem-se as testemunhas arroladas na contestação para 

comparecer a audiência designada, caso a algumas

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61969 Nr: 1334-30.2017.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar, proposta 

pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de 

Mato Grosso – SICREDI SUL MT, em desfavor de MARCELO JOSÉ DE 

SOUZA, devidamente qualificado nos autos.

Em petição de ref. 22, a parte autora juntou a minuta de acordo, 

requerendo a sua homologação e a extinção da presente ação.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O SUCINTO RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

 As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas em ref. 22 dos autos do 

processo.

Custas processuais a cargo do requerido.

Os honorários advocatícios, conforme pactuado entre as partes.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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Pedra Preta-MT, 25 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60403 Nr: 527-10.2017.811.0022

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Marcolino Santos, TTdS, DTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

presente feito, com resolução de mérito, para autorizar aos requerentes 

Sebastião Marcolino Santos, Thaiz Teodoro dos Santos e Diovana Teodoro 

dos Santos a proceder ao levantamento de 33,333% (trinta e três inteiros 

e trezentos e trinta e três milésimos percentuais) cada, dos valores 

depositados na conta bancária da de cujus NEZILDA TEODORO DOS 

SANTOS na conta bancária junto ao Banco do Brasil.DETERMINO desde já, 

a expedição do alvará judicial.Sem custas e honorários 

advocatícios.Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta, 25 de maio de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60175 Nr: 430-10.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neidely Ferreira Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos em correição.

Diante da decisão proferida no IRDR n. 85560/2016 em tramite na Seção 

de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre 

cobrança de diferença salarial, decorrente da conversão de cruzeiro real 

para URV, nos termos do artigo 313, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, suspendo o andamento do presente feito até o julgamento do referido 

recurso.

Ciência às partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 25 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61802 Nr: 1244-22.2017.811.0022

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edriceu da Silva Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO BARBOSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido da inicial, para determinar a retificação no assento da certidão de 

n a s c i m e n t o  d o  a u t o r ,  l a v r a d a  s o b  n º 

06372701551992100018194000039386, no Cartório de Registro Civil da 

Comarca de Pedra Preta-MT, para o fim de corrigir o nome de sua mãe, 

qual seja, IZENILDA SOUTO DA SILVA, mantendo os demaisdados 

inalterados.Oficiem-se o Cartório de Registro Civil de Preta-MT para o 

cumprimento da presente decisão.Sem custas e honorários 

advocatícios.Cientifique-se o representante do Ministério Público e o autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58243 Nr: 2131-40.2016.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE GEVIZIER NUNES 

RODRIGUES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos em correição.

Trata-se a Ação de Guarda ingressada por MAGNO JANUÁRIO DA SILVA 

em face de SUEIDE IZAIAS DE SOUZA, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Em audiência de conciliação de ref. 31, as partes entabularam acordo da 

guarda, requerendo a homologação do acordo.

Instado a se manifestar (ref. 36), a representante do Ministério Público 

pugnou seja homologado o acordo firmado entre as partes.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas em ref. 26 dos autos do 

processo.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 25 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61816 Nr: 1251-14.2017.811.0022

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAF, UdLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos em correição.

Iolanda Azevedo Ferreira e Uranio de Lima Silva, devidamente qualificados 

nos autos, propuseram a presente ação de homologação de 

autocomposição extrajudicial.

Aduzindo, em sua exordial, que conviveram em união desde o ano de 

2013.

Afirmam que devido à incompatibilidade, o casal se encontra separado, 

não havendo a possibilidade de reconciliação.

O casal teve um filho: Gabriel Ferreira da Silva, nascido em 09/01/2005.

 À inicial veio instruída com os documentos.

Instado a se manifestar (ref. 08), a representante do Ministério Público 

pela procedência do pedido, pela homologação do acordo quanto à guarda 

do filho menor e bens partilhados.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.
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 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Em face ao exposto:

a) JULGO PROCEDENTE, o pedido na exordial.

b) HOMOLOGO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código do Processo Civil, o acordo tal qual o celebrado na inicial.

Sem custas e honorários advocatícios, em face à gratuidade.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 28 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61817 Nr: 1252-96.2017.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRAV, ALdFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a) JULGO PROCEDENTE, o pedido decretando o divórcio do casal.b) 

HOMOLOGO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código 

do Processo Civil, o acordo tal qual o celebrado na inicial.Sem Custas e 

honorários advocatícios, em face à gratuidade.Expeça-se o competente 

mandado de averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. 

primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro de Registro Civil de 

Pessoas Naturais.Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades 

legais, arquivem-se os presentes autos.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 28 de maio de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62297 Nr: 1485-93.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACR, ACRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Elson Valeriano Junior 

- OAB:21257

 Execução de Alimentos n.º 1485-93.2017.811.0022

CÓDIGO N.º 62297

EXEQUENTES: Adryan Carlos Rodrigues Galvão

EXECUTADO: JOSÉ LEONILDO GALVÃO

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de execução de alimentos movida por Adryan Carlos Rodrigues 

Galvão, representados por sua genitora ÂNGELA CARLA RODRIGUES, em 

face de JOSÉ LEONILDO GALVÃO, todos devidamente qualificados nos 

autos.

O requerido peticionou em ref. 17, informando que quitou os alimentos 

pleiteados no presente feito, requerendo a extinção do processo.

Em ref. 19, a parte requerente confirmou o pagamento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 794, inciso I, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. José Elson 

Valeriano Junior, nos presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 

01 (um) URH, conforme item 18.1 da Tabela XI da Resolução 96/2007 

OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a 

respectiva certidão.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 28 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52996 Nr: 107-39.2016.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A - Credito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Domingos de Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:SP/265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido 

de Liminar, proposta pelo Omni S.A. – Credito, Financiamento e 

Investimento, em face de Antonio Domingos de Souza Silva, devidamente 

qualificados nos autos.Em decisão proferida por este Juízo em ref. 04, foi 

deferido o pedido liminar de Busca e Apreensão do objeto da presente 

ação.Em certidão de ref. 12, a busca e apreensão tornou-se infrutífera, 

haja vista que não foi possível a localização do bem descrito na 

exordial.Em petição de ref. 30, a parte autora requereu a conversão da 

ação de busca e apreensão em Ação de execução de título extrajudicial, 

conforme dispõe o art. 5º da Lei 911/69.Vieram-me os autos conclusos.Eis 

o relatório.Fundamento. Decido.Analisando os autos, verifico que a 

diligência para o cumprimento do mandado de busca e apreensão restou 

negativa.Pois bem.O artigo 5º, do Decreto-Lei 911/69, preceitua que pode 

o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na 

forma do art. 4o, do referido Decreto. Logo o pedido do autor merece 

acolhimento, eis que, não sendo possível localizar o bem objeto da lide, 

poderá este requerer a conversão da ação de busca e apreensão em 

execução de título extrajudicial.Desta feita, com fulcro no artigo 4º do 

Decreto-Lei 911/69, converto a presente ação de busca e apreensão em 

ação de execução de título extrajudicial. Assim sendo, retifique a 

autuação, de modo a constar o nome da ação como execução de título 

extrajudicial, efetivando as demais alterações no Cartório 

Distribuidor.Cite-se a parte executada para que, no prazo de 03 (três) 

dias, pague o valor exequendo, devidamente acrescido das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios, sob pena de serem 

imediatamente penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a 

presente execução (art. 829, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53620 Nr: 343-88.2016.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roque Ferreira Rocha, Maria Rosa Ferreira Rocha 

Araújo, Zilda Ferreira Rocha Horta, Adasisa Ferreira Rocha, Deuzimar 

Ferreira Rocha, Deuzeni Ferreira Rocha dos Santos, Rodrigo Vieira Rocha, 

Wallif da Silva Rocha, Wilbur Rafael da silva Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ana Rocha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Moreira de Souza - 

OAB:4248/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Inventário Judicial o interposto por Roque Ferreira 
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Rocha em face dos bens do “de cujus” Ana Rocha da Silva.

Em petição acostada em ref. 59, o inventariante juntamente com os demais 

herdeiros declararam que desiste do prosseguimento do processo, 

requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito.

Instado a se manifestar (ref. 69), o Ministério Público não se opõe a 

homologação do pedido de desistência.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ref. 59

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 25 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52519 Nr: 1636-30.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Valdirene Roza Batista, SGRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Lucas Pavaneli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos em correição.

Trata-se a ação de alimentos com pedido de liminar de alimentos 

provisórios ingressada por SANDRA GRAZIELI ROZA PAVANELI 

representado por sua genitora VA devidamente qualificados nos autos.

Na audiência de conciliação de ref. 61, as partes entabularam acordo, 

acerca do pagamento dos alimentos e das despesas extraordinárias, 

requerendo a homologação do acordo.

Instado a se manifestar (ref. 65), a representante do Ministério Público 

pugnou seja homologado o acordo firmado entre as partes.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas em ref. 61 dos autos do 

processo.

Sem custas e honorários.

Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado, Dr. Gilberto 

Machado Custódio, arbitro 03 (três) URH. Expeça-se a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54822 Nr: 718-89.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Araujo Rabelo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Geraldo Claudino Ribeiro de Souza 

Filho, Geraldo Claudino Ribeiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação Declaratória de união estável pós morte, proposta por 

VANESSA ARAÚJO RABELO em desfavor de GERALDO CLAUDINO 

RIBEIRO DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos.

Em audiência de conciliação de ref. 35, as partes entabularam acordo, 

requerendo a sua homologação e a extinção da presente ação.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O SUCINTO RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

 As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas em ref. 35 dos autos do 

processo.

Sem custas processuais.

Os honorários advocatícios, conforme pactuado entre as partes.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54943 Nr: 748-27.2016.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suzeline Dias de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson Valerio Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Ribeiro da Silva Neto - 

OAB:MT/7356-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III do Código Processo Civil.Sem condenação as 

custas.Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado, Dr. Onefre 

Ribeiro da Silva Neto, arbitro 03 (três) URH. Expeça a respectiva 

certidão.Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54012 Nr: 458-12.2016.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimar de Jesus de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Vicente da Silva 

Stefens - OAB:MT17.196A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e no artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, com nova redação da Lei nº 10.931/2004, JULGO 

PROCEDENTE esta Ação de Busca e Apreensão movida pelo Banco 

Honda S/A em desfavor de EDIMAR DE JESUS DE SOUZA, ratificando a 

liminar concedida em ref. 05, e consolidando, de forma definitiva, em mãos 

do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na 
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peça vestibular em favor da autora, valendo esta, como título hábil para a 

transferência do certificado de propriedade.Condeno o requerido no 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54271 Nr: 538-73.2016.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Veículos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elier Avelino dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Faria Siqueira - 

OAB:MT/18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Elson Valeriano Junior 

- OAB:21257

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar, proposta 

por Banco Itau Veiculos S/A, em face de Elier Avelino dos Anjos, 

devidamente qualificados nos autos.

 Em petição acostada em ref. 21, o autor declarou que desiste do 

prosseguimento do processo, requerendo a extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Instado a se manifestar (ref. 27), o requerido concordou com o pedido de 

desistência do autor.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ref. 21, 

com a concordância da parte requerida.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Em razão da desistência, com fulcro no artigo 90 do CPC, condeno a 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais.

Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado, Dr. José Elson 

Valeriano Junior, arbitro 02 (duas) URH. Expeça a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62628 Nr: 1631-37.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Patrício da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, determinando que o requerido Município de 

Pedra Preta, forneça imediatamente, os medicamentos TOLREST 100 MG; 

ALDACTONE 100MG; FUROSEMIDA 40 MG; OMEPRAZOL 40 MG; 

FERRONIL – SULFATO FERROSO 40 MG; FORFIG 200MG, ao requerente 

Adão Patrício da Silva, conforme prescrição médica anexa aos autos, sob 

pena de bloqueio de valores. Sem custas e sem honorários advocatícios 

face à gratuidade.Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e 

comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 18 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58647 Nr: 2329-77.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel da Silva Sousa, Luciano da Silva, MVdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Municipio de Pedra 

Preta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE GEVIZIER NUNES 

RODRIGUES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Procurador(a) Geral do Município de Pedra 

Preta/MT - OAB:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mantendo a tutela de urgência e, determinando 

os requeridos Estado de Mato Grosso e o Município de Pedra Preta-MT, a 

entregarem no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e através do SUS, a 

substância láctea NAN COMFOR 2 correspondente a 05 (cinco) latas ao 

mês, conforme prescrição médica, a requerente Marina Victória da Silva 

Souza, pelo período que perdurar o tratamento, ainda que seja feita a 

contratação de fornecedor particular e sem licitação, comprovando 

mensalmente a entrega do medicamento, sob pena de bloqueio de 

valores.Sem custas e sem honorários advocatícios face à 

gratuidade.Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e 

comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Ciência a Defensoria 

Pública.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 19 de fevereiro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54311 Nr: 554-27.2016.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kelly Mendonça Nepomucena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar, proposta 

por OMNI S/A Crédito Financiamento e Investimento, em face de Kelly 

Mendonça Nepomucena, devidamente qualificados nos autos.

 Em petição acostada em ref. 20, o autor declarou que desiste do 

prosseguimento do processo, requerendo a extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ref. 20.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Em razão da desistência, com fulcro no artigo 90 do CPC, condeno a 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais.

o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54288 Nr: 549-05.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Getulio Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:MT/8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de ação de concessão de auxílio-doença e transformação do 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez c/c pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela ajuizada por Getulio Neves em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social – INSS, devidamente qualificado nos autos.

 Em petição acostada em ref. 20, o autor declarou que desiste do 

prosseguimento do processo, requerendo a extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ref. 20.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Sem condenação às custas e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57835 Nr: 1914-94.2016.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: URRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 4º, §4º, da Portaria deste Juízo, declaro destituído do 

cargo de defensor dativo do presente feito o causídico Denivan Baleeiro 

Bonadio, eis que intimado para patrocinar a defesa da parte requerente 

deixou transcorreu o prazo sem qualquer manifestação nos autos.

Assim, determino a nomeação de novo advogado para proceder a defesa 

da parte requerente, intimando-o para se manifestar nos autos, requerente 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, abre-se vista dos autos ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 27 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64006 Nr: 2197-83.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Augusto Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZA MENDES DA SILVA - 

OAB:3691-B

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo que dos autos consta, julgo 

IMPROCEDENTE a pretensão formulado na denúncia, para o fim de 

ABSOLVER o denunciado CARLOS AUGUSTO PEREIRA, vulgo “MICUIM”, já 

qualificado nos autos, da imputação descrita da denúncia, com fulcro no 

artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE O 

ALVARÁ DE SOLTURA DO ACUSADO.Ciência ao Ministério Público e a 

defesa.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

anotações e comunicações de praxe.Sem custas.Publique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59023 Nr: 2487-35.2016.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE GEVIZIER NUNES 

RODRIGUES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 4º, §4º, da Portaria deste Juízo, declaro destituído do 

cargo de defensor dativo do presente feito a causídica Silvana Elizabeth 

Santiago Gonçalves, eis que intimada para patrocinar a defesa da parte 

requerida deixou transcorreu o prazo sem qualquer manifestação nos 

autos.

Assim, determino a nomeação de novo advogado para proceder a defesa 

da parte requerida, intimando-o para apresentar contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Após, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, abre-se vista dos autos ao representante do Ministério 

Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 27 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66368 Nr: 3207-65.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogerio Rodrigues Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Coenga de Oliveira, Claudinei Coenga 

de Oliveira e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAROLINE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:20187/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial 

proposta por ROGÉRIO RODRIGUES TEIXEIRA, em desfavor de CLAUDINEI 

COENGA DE OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados nos 

autos.Inicialmente, recebo a emenda à inicial de ref. 08.Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma 

legal.Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 

330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 332 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.Concedo ao exequente os benefícios da 

assistência judiciária prevista na Lei nº 1.060/50. Poderá, entretanto, este 

Juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pelo necessitado, nos 

termos do artigo 8º da referida Lei.Cite-se a parte executada para que, no 

prazo de 03 (três) dias, pague o valor exequendo, devidamente acrescido 

das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, sob pena 

de serem imediatamente penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução (art. 829, do CPC).Conste, no mandado 

executório, a ressalva de que o pagamento no prazo assinalado, 03 (três) 

dias, implicará na redução pela metade da verba honorária (CPC, art. 827, 

§1º) e que o(a) devedor(a) poderá pagar o valor exequendo depositando 

em juízo 30 % (trinta por cento) do valor da dívida
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64365 Nr: 2364-03.2017.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Ronning

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes 

Gomes - OAB:OAB/BA 30500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de ação de liquidação interposta por Silvio Ronning em desfavor 

de Ympactus Comercial LTDA, ambos qualificados nos autos.

Em decisão proferida em ref. 05 determinou à parte autora que emendasse 

a inicial para sanar as irregularidades apontadas.

Regularmente intimado, o autor deixou decorrer o prazo sem qualquer 

manifestação nos autos, conforme certidão de ref. 8.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Fora verificado por este juízo irregularidades a serem sanadas pela parte 

autora, uma vez que a inicial não foi recebida, mas determinou-se para 

que fosse emendada, conforme decisão de ref. 05.

Apesar da determinação deste Juízo, verifica-se que a parte requerente 

não emendou a inicial e sequer manifestou nos autos, estando o feito em 

tramitação a mais de 09 (nove) meses.

Ante ao exposto, INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento nos artigos 485, inciso I e 330, 

inciso IV, ambos do Código de Processo Civil e, ainda, determino o 

arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 27 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63587 Nr: 2029-81.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TAdR, RMAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 4º, §4º, da Portaria deste Juízo, declaro destituído do 

cargo de defensor dativo do presente feito o causídico Denivan Baleeiro 

Bonadio, eis que intimado para patrocinar a defesa da parte exequente 

deixou transcorreu o prazo sem qualquer manifestação nos autos.

Assim, determino a nomeação de novo advogado para proceder a defesa 

da parte exequente, intimando-o para se manifestar nos autos, requerente 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, abre-se vista dos autos ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 27 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63662 Nr: 2053-12.2017.811.0022

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinclair Bonadio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso S/A, Banco BMG S/A, 

Banco Pan S/A, Banco Daycoval S/A, Banco Crefisa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de Tutela de Urgência Antecipada requerida em caráter 

antecedente, ingressada por Sinclair Bonadio em desfavor do Banco 

Bonsucesso S.A., Banco BMG S.A., Banco Crefisa S.A., Banco Daycoval 

S.A. e Banco Pan S.A., devidamente qualificados nos autos.

Em decisão proferida em ref. 10 determinou à parte autora que emendasse 

a inicial para sanar as irregularidades apontadas.

Regularmente intimado, o autor deixou decorrer o prazo sem qualquer 

manifestação nos autos, conforme certidão de ref. 14.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Fora verificado por este juízo irregularidades a serem sanadas pela parte 

autora, uma vez que a inicial não foi recebida, mas determinou-se para 

que fosse emendada, conforme decisão de ref. 10.

Apesar da determinação deste Juízo, verifica-se que a parte requerente 

não emendou a inicial e sequer manifestou nos autos, estando o feito em 

tramitação a mais de 09 (nove) meses.

Ante ao exposto, INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento nos artigos 485, inciso I e 330, 

inciso IV, ambos do Código de Processo Civil e, ainda, determino o 

arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 27 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62287 Nr: 1481-56.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Maria de Jesus Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mafre Seguros Gerais S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 

e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial.

Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em observância 

ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 01 de agosto 

de 2018, às 08hs00min.

Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer 

a audiência de conciliação, devidamente acompanhada de advogado.

Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 
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artigo 344 do mesmo códex.

Deverá constar no ato de intimação do autor e de citação do requerido que 

o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC).

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) 

da audiência de conciliação designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 29 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60520 Nr: 594-72.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Brito de Oliveira, DBdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre da Silva Noronha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:19872/O-MT, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Indefiro a citação por edital requerida em ref. 50, tendo em vista que esta 

forma de citação deve ser usada excepcionalmente, quando esgotada 

todos os outros meios de localização da parte requerida, o que a autora 

não conseguiu comprovar.

Tendo em vista que em consulta ao Sistema Infojud logrei êxito em 

encontrar novo endereço do requerido, expeça-se carta precatória com a 

finalidade de citação do requerido no endereço: Rua Birigui 184, casa 2, 

Marajoara II, Município de Santo André-SP.

Redesigno audiência de conciliação para o dia 22 de agosto de 2018, às 

09h40min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa Comarca.

Cite-se a parte requerida no endereço supra mencionado, com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, 

para comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado 

de advogado.

Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.

Deverá constar no ato de intimação do autor e de citação do requerido que 

o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58854 Nr: 2401-64.2016.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo dos Santos Gois

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Teles de Gois

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que o valor da causa deve corresponder ao proveito 

econômico pretendido pela parte, denota-se, após o inventariante ter 

arrolado todos os bens a serem partilhados, que o valor da causa se 

encontra totalmente destoado da realidade.

O inventariante e os herdeiros almejam a partilha de bens que ao todo 

perfazem a quantia total de R$970.000,00 (novecentos e setenta mil 

reais), contudo, atribuíram a causa tão somente R$100.000,00 (cem mil 

reais), recolhendo as custas e taxas judiciárias em cima deste valor.

Conforme me autoriza o artigo 292, §3º, corrijo de ofício o valor da causa 

para R$970.000,00 (novecentos e setenta mil reais).

Tendo em vista que os autores não fazem jus à concessão dos benefícios 

da justiça gratuita, bem como não a requereram, com a correção do valor 

da causa, consequentemente, deve-se recolher a diferença das taxas e 

custas processuais já pagas.

Deste modo, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

concedo ao requerente o prazo de 15 dias, para que regularize o feito, 

recolhendo a diferença das taxas e custas processuais já pagas, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de 

mérito.

Após decorrido o prazo, com o pagamento dos débitos, cite-se também as 

Fazendas Públicas Estadual e Municipal de Sergipe e Aracaju/SE, haja 

vista que há diversos bens a serem partilhados naquele Estado e 

município.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Pedra Preta-MT, 29 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58570 Nr: 2293-35.2016.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSV, JPVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se a ação de alimentos com pedido de tutela de urgência ingressada 

por João Pedro Vitorino da Silva, neste ato representado por sua genitora 

Rosilene da Silva Vitorino, em desfavor de José Gildevan Santos da Silva, 

devidamente qualificados nos autos.

 Em audiência de conciliação de ref. 51, as partes entabularam acordo 

acerca do pagamento dos alimentos do menor, requerendo a homologação 

do acordo.

Instado a se manifestar (ref. 55), o representante do Ministério Público 

pugnou para que seja homologado o acordo firmado entre as partes.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas em ref. 51.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, em nada 

sendo requerido, arquivem-se os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de maio de 2018.
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Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59015 Nr: 2481-28.2016.811.0022

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cilvana Francisca Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:19872/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de retificação de registro civil proposta por Cilvana Francisca 

Costa, devidamente qualificados nos autos.

A autora peticionou em ref. 30 requerendo a desistência e extinção do 

feito.

Em ref. 33 o Ministério Público se manifestou favorável ao pedido.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

Cuida-se de pedido de desistência da ação formulado em ref. 30.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, ambos do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e declaro EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução de mérito.

Ante os serviços prestados pela causídica nomeada, arbitro em 01 (uma) 

URH seus honorários dativos, expeça-se a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58585 Nr: 2298-57.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIR, MAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III do Código Processo Civil.

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46957 Nr: 1809-88.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Ribeiro Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:MT/14-258-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo as devidas retificação nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57815 Nr: 1907-05.2016.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSO, DOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N.º .811.0022

CÓDIGO N.º

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Davi Oliveira Bezerra, nestes 

autos representados por sua genitora Veridyane Santos Oliveira, em face 

de Robson Santos Bezerra, todos devidamente qualificados nos autos.

Em ref. 25 fora determinada a intimação pessoal da parte autora para que 

informasse o atual endereço do requerido sob pena de extinção do feito.

Em ref. 29 fora juntado o mandado de intimação do autor, restando este 

positivo.

Em ref. 30 consta certidão de transcurso do prazo para o autor se 

manifestar.

O Ministério Público em ref. 33 pugnou pela extinção do feito em razão do 

abandono da causa.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Compulsando os autos, verifico que o autor abandou a causa quando 

instado a manifestar, sob pena de extinção do feito, deixando o prazo 

transcorrer “in albis”, não demonstrando qualquer interesse no feito.

É cabível a extinção do processo sem julgamento do mérito, quando não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, pois fica claro o 

desinteresse da parte exequente para dar curso ao processo, conforme 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do Código Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60444 Nr: 552-23.2017.811.0022

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maira Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maucinei de Oliveira Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA
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Vistos em correição.

Trata-se de Reintegração de Posse proposta por Maira Oliveira dos 

Santos, em face Maucinei de Oliveira Rosa, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

A autora compareceu na secretaria deste juízo em ref. 23 e pugnou pela 

desistência e extinção do feito.

A parte requerida já citada, durante a realização de audiência de 

conciliação (ref. 28), manifestou concordância pela desistência da ação.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

Cuida-se de pedido de desistência da ação formulado em ref. 23.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, ambos do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e declaro EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução de mérito.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52579 Nr: 1653-66.2015.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenevaldo Machado Carrijo, Abgair Sojo Carrijo, Tiago 

Sojo Carrijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691/A

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença interposta por TIAGO 

SOJO CARRIJO, ADENEVALDO MACHADO CARRIJO, e ABIGAIR SOJO 

CARRIJO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Após, intime-se a parte executada na forma do artigo 513, §2º, do Código 

de Processo Civil, para efetuar pagamento do débito exequendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na multa de 10% e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil.

Cientifique o executado que após o transcurso do prazo para o 

pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação, observando as matérias de defesa 

elencadas no artigo 525 do CPC.

Decorrido o prazo supra, não efetuado o pagamento do débito, determino 

a expedição de mandado de penhora, para que seja penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução, tomando o 

Oficial de Justiça às cautelas devidas, para que não sejam penhorados 

bens de terceiros, consoante determina o art. 523, §3º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60656 Nr: 686-50.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclides Rodrigues Filho - ME, Euclides 

Rodrigues Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:MT/4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A)ADVOGADO(A)DA PARTE EXEQUENTE, para 

apresentar a Impugnação aos Embargos à Execução de Ref: 24, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53122 Nr: 152-43.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Moraes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A-MT

 INTIMAÇÃO DO(A)ADVOGADO(A)DA PARTE REQUERIDA, para 

apresentar as Contrarrazões ao Recurso de Apelação de Ref: 39, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19739 Nr: 1014-87.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleine Carrijo Machado de Melo, Julio Cesar Kabroski 

Serafim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cesar Kabroski Serafim - 

OAB:14.386/MT, Luiza Mendes da Silva - OAB:MT/3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos acerca da impugnação a execução 

de fls. 228/233.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19735 Nr: 1010-50.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Rocha Teodoro Porto, Julio Cesar Kabroski Serafim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cesar Kabroski Serafim - 

OAB:14.386/MT, Luiza Mendes da Silva - OAB:MT/3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos acerca da impugnação a execução 

de fls. 223/228.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19741 Nr: 1016-57.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisa Lucia de Almeida Ferreira, Julio Cesar Kabroski 

Serafim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cesar Kabroski Serafim - 

OAB:14.386/MT, Luiza Mendes da Silva - OAB:MT/3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos acerca da impugnação a execução 

de fls. 218/223.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59193 Nr: 2570-51.2016.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clelio Marcos Fassini, Araci Pereira de Oliveira, 

Renan Anjolete, Transportadora Trans Fassini Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos em correição.

Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em observância 

ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 27 de junho de 

2018, às 09h00min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa 

Comarca.

Intimem-se as partes na pessoa de seus advogado (art. 334, §3º, CPC), 

consigando que o não comparecimento injustificado de qualquer das 

partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as 

partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 28 de janeiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60317 Nr: 494-20.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

 Tendo em vista que a parte exequente concordou com o cálculo 

apresentado pela executada em sede de embargo à execução, homologo 

o cálculo apresentada pela executada nos embargos de ref. 10, no valor 

de R$ 22.594,47(vinte e dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e 

quarenta e sete centavos).

Assim, nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do 

débito para o pagamento dos honorários advocatícios, instruindo a 

solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV por intermédio da 

Procuradoria Geral do Estado, fazendo-se o pagamento em até 02 (dois) 

meses, contado da entrega da requisição, sob pena de sequestro, caso 

não faça o pagamento dentro do prazo supra (art. 6º - Provimento 

11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 25 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62459 Nr: 1568-12.2017.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Aparecido Belisario

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT/8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Indefiro o pleito do requerente em cota de ref. 23, tendo em vista que o 

REQUERIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO nos termos do §12º do artigo 

3º do Decreto Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei 13043/2014, deve 

ser endereçado ao juízo da comarca onde o objeto da busca e apreensão 

se encontra ingrassado pela própria parte autora.

Desta forma, expeça-se carta precatória para a Comarca de Maringa-MT, 

com a finalidade de proceder a busca e apreensão do veículo e a citação 

do requerido no endereço constante em ref. 23, conforme exposto na 

decisão de ref. 04.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 24 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64068 Nr: 2252-34.2017.811.0022

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Advania Aparecida de Freitas, Adenilson de Souza 

Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Firmino de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Chamo o feito à ordem, tendo em vista que a condição de únicos herdeiros 

alegado pelos autores na exordial não restou provada, visto que em 

certidão de óbito juntada à inicial consta que o “de cujos” era casado.

Sendo assim, determino a juntada da certidão de óbito da meeira do “de 

cujos” ou outro meio de prova inequívoca para que se comprove a 

condição de únicos herdeiros dos autores, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção do feito sem resolução de mérito.

Nomeie a srª gestora um dos nobres advogados militantes desta Comarca 

para representar os interesses da parte autora.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 24 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-28.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA ANDRESSA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO PEDRA 

PRETA , 30 de maio de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - MT0019045A A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 
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intimação de Vossa Senhoria para que, no prazo legal de 05 (cinco) dias 

apresentar Impugnação a Contestação. Por determinação do MM. Juiz de 

Direito desta Comarca - nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a)do 

requerente a causídico(a) militante nesta municipalidade D ra. Glicya de 

Oliveira Theodoro Lima - OAB/MT nº 19.045, para tanto, apresentar 

impugnação a contestação no prazo legal. Processo : 

1000072-28.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 7.548,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: NATALIA ANDRESSA SILVA 

GOMES Parte Ré: UNIC EDUCACIONAL LTDA. Atenciosamente, HELENA 

MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: 

(66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-62.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOPES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO PEDRA 

PRETA , 30 de maio de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

JOÃO FAUSTINO NETO - MT0010364S A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para presentar a Impugnação a Contestação. Por 

determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, nomeio como 

advogado dativo do requerido o causídico militante nesta municipalidade - 

Dr. João Faustino Neto OAB/MT nº. 10.364-A - para apresentar defesa no 

prazo legal. Processo: 1000061-62.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 

11.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE 

LOPES DA COSTA Parte Ré:BANCO DO BRASIL S.A Atenciosamente, 

HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

TELEFONE: (66) 34861197

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52815 Nr: 8-69.2016.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Vilma Lira Nogueira Massuia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selma Aparecida Trindade Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Vyctor Mafra Castro - 

OAB:22064/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em detida análise aos autos, CHAMO O FEITO A ORDEM, para adequar o 

caso, ao procedimento sumaríssimo previsto no artigo 77 e seguintes da 

Lei n.º 9.099/95.

O recebimento da queixa crime e intimar a querelada apresentar defesa 

antes da audiência de instrução e julgamento (art. 74 e 81, Lei nº 

9.099/95), constitui inobservância de rito processual determinado pela 

Constituição Federal (art. 98, I) e pela legislação ordinária (art. 61 da Lei nº 

9.099/95, art. 394, §1º, III, CPP) e, via de consequência, contrariedade ao 

devido processo legal, ampla defesa e contraditório (arts. 5º, LIV, LV e 98, 

I, CF/88).

Desta feita, determino a citação da querelada na forma dos artigos 66 e 

68, da Lei nº 9.099 de 1995, para apresentar defesa preliminar em 

audiência de instrução e julgamento, devendo o mesmo trazer no ato 

testemunhas até o número de 05 (cinco) ou apresentar requerimento para 

intimação, no mínimo 10 (dez) dias antes da sua realização.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de setembro de 

2018, às 15h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá o interrogatório da 

querelada.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como a 

querelada, para comparecerem a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de maio de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 125220 Nr: 2533-06.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Credito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONECLEITON MAXIMO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da deligencia do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado, no valor de R$ 14,00 ( 

catorze reais), mediante emissão de guia de deligência, no seguinte 

endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligencias > 

Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o comprovante do 

pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do Provimento nº 

07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 108872 Nr: 1315-74.2015.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da deligencia do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado, no valor de R$ 14,00 ( 

catorze reais), mediante emissão de guia de deligência, no seguinte 

endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligencias > 

Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o comprovante do 

pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do Provimento nº 

07/2017 - CGJ.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104361 Nr: 3197-08.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HILDA DOS SANTOS PEREIRA, Cpf: 

85652679115, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 
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atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: - As partes firmaram entre si proposta de solicitação de 

cartão de crédito/compra ( contrato nº 4066559927364933; bandeira 

VISA), pelo qual o demandado comprometeu-se a, mensalmente, saldar a 

respectiva fatura na data de sua escolha; seja pela integridade, seja pelo 

pagamento mínimo. Não obstante às operações eftivadas pelo demandado 

e devidamente autorizadas pelo demandante, nos termos do contrato (ou 

termo) pactuado, deixou àquele de quitar as faturas nos respectivos 

vencimentos. Com base nas informações extraídas dos extratos em 

questõa- que instruem o presente feito- denota-se que, somados, os 

lançamentos indicam como devida a importância de R$ 75.497,25, 

incluindo-se, nesta valor, mulra, juros e correção monetária.

Despacho/Decisão: VISTO,Defiro o pedido de retro. Cite-se a requerida 

por edital. Prazo dilatório de trinta (30) dias.Decorrido o prazo do edital, 

certifique, restando, desde já, nomeado curador especial para a revel 

citada por edital o Dr. Jander Tadashi Babata, com atribuição nesta 

Comarca. Em tempo oportuno intime-o.Após, ao requerente para 

manifestação.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Josué Benedito 

Guimarães, digitei.

Poconé, 29 de maio de 2018

Antonio José Izidro da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143466 Nr: 5580-51.2017.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo Rodrigues de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE CUNHA RODRIGUES 

DA CRUZ - OAB:23268/MT

 Intimar advogada do sentenciado da sentença de ref.113 e da juntada de 

mandado de ref.121

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104361 Nr: 3197-08.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Defiro o pedido de retro. Cite-se a requerida por edital. Prazo dilatório de 

trinta (30) dias.

Decorrido o prazo do edital, certifique, restando, desde já, nomeado 

curador especial para a revel citada por edital o Dr. Jander Tadashi 

Babata, com atribuição nesta Comarca. Em tempo oportuno intime-o.

Após, ao requerente para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 107060 Nr: 845-43.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição de Campos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - Procurador do Estado - OAB:0

 Autos: 845-43.2015.811.0028.

Parte autora: Maria Conceição de Campos Silva.

Parte ré: Estado de Mato Grosso.

Tipo de ação: cobrança.

 Maria Conceição de Campos Silva propôs a presente ação de cobrança 

contra o Estado de Mato Grosso sustentando, em apertada síntese, que 

atua no serviço público estadual não sendo incorporado ao seu 

rendimento o índice de 11,98% decorrente da URV. Ao final, pede: revisão 

e incorporação ao seu rendimento do índice de 11,98%; condenação do 

réu ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da URV; FGTS do 

período trabalhado.

Citado, o réu apresentou contestação onde sustenta a improcedência dos 

pedidos formulados na inicial.

Em impugnação a parte autora reitera os termos da inicial.

É o relatório. Decido.

- Julgamento antecipado do mérito:

O feito possibilita o abreviamento de rito com julgamento antecipado do 

mérito nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma 

vez que a matéria debatida é unicamente de direito.

- Mérito:

Em análise dos autos observo que a parte autora não mantém vínculo 

efetivo com o réu, pois atua mediante contrato temporário de trabalho, 

conforme se evola dos documentos anexados com a inicial.

Na contratação temporária o vínculo administrativo é específico, sendo 

fixado no contrato o valor dos proventos, não sendo possível a 

incorporação pretendida.

Nesse sentido, jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — 

CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR — 

SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO — 

INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM. Em caso de contratos temporários, não há 

que se falar em defasagem remuneratória decorrente da conversão de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV. Sentença retificada. 

Recurso prejudicado. (Apelação/Remessa Necessária 11181/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

13/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016 – sem negrito no original)”

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE 

REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – SERVIDORES CONTRATADOS NÃO FAZEM JUS À 

REPOSIÇÃO SALARIAL – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

POR ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU 

EM DOBRO – ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS ALTERADOS – RECURSO DEPROVIDO 

– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Aos servidores que não 

recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência 

de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, 

desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória. É na 

liquidação de sentença, por arbitramento, que deverá ser apurada a 

concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o 

percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, o que 

afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em dobro. Os juros 

moratórios que devem ser fixados a partir da citação, com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. No que tange à correção monetária, 

esta é devida desde quando cada parcela deveria ter sido paga, com base 

no INPC, até o advento da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao 

artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, quando passarão a incidir os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. Os servidores com vínculo exclusivamente temporário não 

fazem jus ao direito à reposição salarial decorrente da conversão da 

Unidade Real de Valor – URV. (Apelação/Remessa Necessária 

167457/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 17/11/2016 – sem negrito no 

original)”

De outro norte, em relação ao FGTS constato que o contrato de trabalho é 

nulo, pois a autora não se submeteu ao processo seletivo constitucional, 

conforme reconhece na peça de ingresso. O que se tem é que a mesma 

foi contratada de forma excepcional com base no artigo 37, inciso IX, da 

Constituição Federal. Assim, é que sequer se pode considerar esse 
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contrato como excepcional, uma vez que o trabalho desempenhado é 

atividade fim, que deve ser prestado de forma contínua à população.

 Em que pese a nulidade, a autora não pode sofrer qualquer tipo de 

prejuízo, uma vez que atuou de boa-fé, sendo o mesmo evidente ante o 

fato de ter prestado o trabalho durante todo o período contratado, tanto 

que nada foi alegado pelo réu.

A súmula n. 363 do Tribunal Superior do Trabalho determina o recolhimento 

do FGTS durante o período em que houve a efetiva prestação dos 

serviços:

A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação 

em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, 

somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação 

pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor 

da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do 

FGTS.

Sobre o tema, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. 

DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. RECONHECIMENTO. 1. Segundo a 

atual e predominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘o 

servidor público, cujo contrato temporário de natureza 

jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter 

transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do 

FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 

19-A da Lei n. 8.036/90’. (REsp 1.517.594/ES, Rel. Ministra Regina Helena 

Costa, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015) 2. Agravo 

interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 822252/MT Agravo 

Interno no Agravo em Recurso Especial 2015/0291668-8 – Ministro Sérgio 

Kukina – Primeira Turma – j. 18.8.2016)

Nesse sentido, v. acórdão da Quarta Câmara Cível do e. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — 

AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE — 

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — INCIDÊNCIA. A nulidade 

do contrato temporário acarreta o pagamento do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço – FGTS. Recurso provido em parte. Sentença 

parcialmente retificada. (Apelação/Remessa Necessária 123209/2014, 

Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, 

Publicado no DJE 22/02/2017)

Do exposto, resta claro que a autora, em decorrência do contrato 

irregular, terá direito não só ao salário pactuado como ao recolhimento do 

FGTS.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos o que faço para 

condenar o réu ao pagamento de:

i) FGTS de todo o período trabalhado, sem a multa de 40% (a multa é 

indevida dada a nulidade contratual, que não enseja dispensa imotivada), 

na forma do que prevê o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

O valor do FGTS deve ser apurado mediante simples cálculo;

ii) honorários advocatícios a serem apurados após o cálculo do débito, 

nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

 P. R. I. C.

Poconé/MT, 25 de junho de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 125220 Nr: 2533-06.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Credito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONECLEITON MAXIMO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2533-06.2016.811.0028.

I. Em decorrência da desistência julgo extinto o processo, sem resolução 

de mérito, conforme prevê o artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil.

II. Int.

III. Eventuais custas pela parte autora.

IV. Nada sendo requerido, arquive-se.

Poconé/MT, 23 de junho de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 67380 Nr: 737-53.2011.811.0028

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla de Camargo Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Lanzarin - OAB:11381, Elisa 

de Camargo Viana - OAB:14.242/MT, Flavia de Camargo Viana 

Lanzarin - OAB:13.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 Autos: 737-53.2011.811.0028.

Parte autora: Carla de Camargo Viana.

Parte ré: município de Poconé/MT.

Tipo de ação: reclamação trabalhista.

Carla de Camargo Viana ingressou em juízo com reclamação trabalhista 

contra o município de Poconé/MT, ambos qualificados nos autos, 

sustentando, em apertada síntese, que:

A reclamante trabalhou para o reclamado desde 09/09/2003, laborando até 

10/01/2009, data em que foi dispensada sem justa causa. Exercia a 

função de enfermeira e tinha como salário fixo a importância mensal de R$ 

2.400,00. (...) A reclamante não recebeu e nem gozou as férias integrais 

dos períodos aquisitivos de 09/2004 a 09/2008 (...) O reclamado não 

efetuou o pagamento do décimo terceiro salário integral (...) O reclamado 

dispensou a reclamante sem justa causa e não pagou o aviso prévio 

indenizado (...) Faz jus a reclamante ao recolhimento do FGTS. (fls. 01/09)

Ao final, pede: reconhecimento do vínculo de emprego; férias integrais, 

acrescidas de 1/3; férias proporcionais; 13º salário integral; aviso prévio 

indenizado; FGTS e multa de 40%; seguro desemprego; multas dos artigos 

467 e 477, § 8º, da CLT.

Citado, o réu apresentou contestação onde sustenta a improcedência dos 

pedidos formulados na inicial (fls. 61/85).

Durante a instrução foram ouvidas 02 testemunhas (fls. 149/150).

As partes não apresentaram razões finais.

É o relatório. Decido.

- Prescrição:

O artigo 1º do Decreto n. 20.910/32 prevê:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual 

ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

O prazo prescricional é contado da data do ato ou fato do qual se originou 

a dívida ou todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda pública. 

Assim, no caso dos autos a autora teve seu vínculo rompido com o 

município réu em 10.1.2009, de forma que quando do ingresso da ação em 

8.4.2011 não havia transcorrido o prazo prescricional.

- Preliminares – impossibilidade jurídica do pedido e inépcia da inicial:

As preliminares se relacionam com o mérito da demanda, conforme será 

analisado no item seguinte.

- Mérito:

Prevê o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, que:

“Art. 37 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de 

qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios observará aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade, eficiência e também , ao seguinte:

I - ...

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas 

as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 

nomeação e exoneração”

Em resumo, a Constituição Federal estabelece, limitando de forma tênue a 

atuação do administrador público de forma a valorizar o governo por leis e 

não pelo homem, que os municípios, entre outros, quando da contratação 

de pessoal para os seus quadros somente o façam mediante a aprovação 

em concurso público.
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No presente caso, entretanto, observo que a autora não se submeteu ao 

processo seletivo constitucional, conforme reconhece na peça de 

ingresso. Aliás, o que se tem é que a mesma foi contratada de forma 

excepcional com base no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. 

Assim, sequer se pode considerar esse contrato como excepcional, uma 

vez que o serviço de saúde é atividade do município, que deve ser 

prestado de forma contínua.

 De qualquer forma ainda que o contrato seja nulo a autora não pode 

sofrer prejuízo, uma vez que atuou de boa-fé, sendo o mesmo evidente 

ante o fato de ter prestado o trabalho durante todo o período contratado, 

tanto que nada foi alegado pelo réu.

Por sua vez, a súmula n. 363 do Tribunal Superior do Trabalho determina o 

recolhimento do FGTS durante o período em que houve a efetiva 

prestação dos serviços, in verbis:

“A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia 

aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e 

§ 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação 

pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor 

da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do 

FGTS”

Diante disso, resta claro que a autora, em decorrência do contrato 

irregular, terá direito não só ao salário pactuado como ao recolhimento do 

FGTS.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “a nulidade 

dos contratos gera ao contratado o direito apenas ao FGTS, e ao 

pagamento das horas trabalhadas, nos termos da Súmula 363 do TST” 

(recurso de apelação n. 31250/2012 – Terceira Câmara Cível, relator Dr. 

Sebastião Barbosa de Farias).

Por fim, observo que a autora tinha conhecimento de que sua contratação 

era irregular, logo poderia ser desligado do serviço a qualquer tempo.

 - Dispositivo:

Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, o que faço para 

condenar o réu a depositar na conta vinculada da autora o FGTS de todo o 

período trabalhado, sem a multa de 40% (a multa é indevida dada a 

nulidade contratual, que não enseja dispensa imotivada), em valor a ser 

apurado mediante simples cálculo, na forma do que prevê o artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. O valor dos honorários foi fixado levando-se em conta o 

zelo do profissional responsável pela atuação em juízo, ainda, pela 

singeleza e natureza da causa.

P. R. I. C.

Poconé/MT, 24 de junho de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito em Regime de Cooperação – Portaria n. 299/2017-PRES

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 108872 Nr: 1315-74.2015.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1315-74.2015.811.0028.

Parte autora: Banco Bradesco S.A.

Parte ré: Luis Fernando Carvalho.

Tipo de ação: busca e apreensão.

I. Banco Bradesco S.A ajuizou ação de busca e apreensão contra Luis 

Fernando Carvalho, ambos qualificados nos autos, com fundamento no 

Decreto-lei 911/69, visando o bem descrito na inicial, que lhe foi alienado 

fiduciariamente em garantia.

Deferida a liminar o bem foi apreendido e depositado.

 Citado, o réu não apresentou resposta.

É o relatório. Decido.

O pedido se acha devidamente instruído, sendo o réu revel, de modo que é 

cabível o abreviamento de rito e deve ser aplicada a regra do artigo 344 do 

Código de Processo Civil ao caso, impondo-se a procedência dos pedidos 

constantes da ação.

Também, registro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

firmou-se no sentido de que na alienação fiduciária a mora do devedor 

deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação 

extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, 

entregue no endereço do domicílio do devedor, o que se deu no presente 

caso.

Posto isso, com fundamento no artigo 3º e parágrafos do Decreto-lei 

911/69, julgo procedente o pedido, declarando rescindido o contrato e 

consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos 

do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva.

 Cumpra-se o disposto no artigo 2º do Decreto-lei 911/69, oficie-se ao 

DETRAN respectivo, comunicando estar o autor autorizado a proceder à 

transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a 

eles trazidos, ou, se pretendida a substituição, sejam anexadas cópias 

autenticadas dos mesmos aos autos.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º. , do Código de Processo 

Civil, fixo em R$ 1.500,00.

II. P. R. I. C.

Poconé/MT, 21 de junho de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 116903 Nr: 170-46.2016.811.0028

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO CID NUNES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Pereira de Morais Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA 

SILVA - OAB:18060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ELISA FRAGA 

NUNES FERREIRA - OAB:38696

 Vistos, etc.

Mauro Cid Nunes da Cunha ingressou neste juízo com a presente ação de 

impugnação ao valor da causa em desfavor de Hélio Pereira de Morais 

Filho, alegando, em síntese, que a impugnada agiu de forma equivocada ao 

atribuir valor menor à causa.

Sustenta que o impugnado deu à causa o valor de R$ 1.600.000,00 (hum 

milhão e seiscentos mil reais), quando na verdade questiona Instrumento 

Particular de Arrendamento Rural que possui valor de R$ 1.900.000,00 

(hum milhão e novecentos mil reais)

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

O valor da causa deve refletir o proveito econômico almejado pelo autor, 

quando da propositura da ação. Dessa forma, o valor da causa deve se 

aproximar da pretensão patrimonial em lide o quanto possível.

Assim, considerando A teor do disposto no art. 259, inciso V, do Código 

de Processo Civil, vigente à época da suscitação "quando o litígio tiver por 

objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de 

negocio jurídico", o valor da causa será o valor do contrato.

Nesse sentido:

 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. RETENÇÃO (CPC, 

ART. 542, § 3º). INAPLICABILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 259, 

V, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO: ANULAÇÃO DE NEGÓCIO 

JURÍDICO ANTERIOR E ULTIMAÇÃO DA CONCORRÊNCIA REVOGADA 

(FORMALIZAÇÃO DE NOVO CONTRATO ADMINISTRATIVO). CONTEÚDO 

ECONÔMICO IMEDIATO. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO. 1. A retenção 

prevista no § 3º do art. 542 do CPC é inaplicável ao especial interposto 

contra decisão interlocutória proferida no incidente de impugnação do 

valor da causa. 2. A procedência da pretensão implicará, 

necessariamente, a anulação de negócio jurídico anterior resultante da 

Concorrência 12/SIS/COGEL e o prosseguimento da Concorrência 

003/00/SVP, com a inexorável formalização de novo contrato 

administrativo a favor da recorrente (titular da melhor proposta), com 

efeitos patrimoniais significativos na esfera jurídica das partes. 3. O 

pedido tem conteúdo econômico imediato, e sob dupla perspectiva: tanto 

para invalidar (eficácia desconstitutiva) o contrato oriundo da 

Concorrência 12/SIS/COGEL como para formalizar o contrato pertinente ao 
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objeto da licitação revogada (Concorrência 003/00/SVP). 4. Se o litígio tiver 

por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de 

negócio jurídico, deve ser atribuído à causa o valor integral do contrato 

(CPC, art. 259, V). 5. Recurso especial desprovido. (REsp 762064/SP, Rel. 

Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2006, DJ 

16/11/2006, p. 223)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALOR DA CAUSA. 

FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 258 E 260 DO CPC. 

PRECEDENTES.1. Na ação declaratória, ainda que sem conteúdo 

econômico imediato, o valor da causa deve corresponder à relação 

jurídica cuja existência ou inexistência pretende-se ver declarada. 2. 

Inteligência dos arts. 258 c/c 260 do CPC. 3. Recurso especial improvido. 

(RESP 166007/SP, 2ª Turma, Ministro Peçanha Martins, DJ de 8.5.2000)

PROCESSO CIVIL - AÇÃO REVISIONAL -DESCONSTITUIÇÃO TOTAL DO 

CONTRATO -IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. - Na ação revisional 

de contrato, o valor da causa deve ser equivalente ao proveito econômico 

pretendido na demanda. - Se a lide envolve a desconstituição do contrato, 

o valor da causa deverá corresponder ao valor do pacto. (CPC, Art. 259, 

V)."(REsp 293.258/SP, 3ª Turma, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, 

DJU de 25.10.2004)

VALOR DA CAUSA - AÇÃO DECLARATÓRIA I - A circunstância de 

tratar-se de ação declaratória não significa, por si, não tenha conteúdo 

econômico. Pretendendo-se declaração de inexistência de 

responsabilidade, relativamente a determinado negócio, a significação 

econômica desse corresponderá ao valor da causa. II - Recurso 

conhecido e provido (RESP 190682/MG, 3ª Turma, Ministro Waldemar 

Zveiter, DJ de 14.06.1999)

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

PREQUESTIONAMENTO -AUSÊNCIA - VALOR DA CAUSA - PROVEITO 

ECONÔMICO - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. I. Nos termos do artigo 259, V, do Código de Processo 

Civil, o valor da causa em que se pretende a rescisão contratual é o valor 

do próprio contrato. Os precedentes desta Corte que orientam sobre a 

fixação do valor da causa com base no conteúdo econômico pretendido 

na demanda não se aplicam em caso de previsão legal específica. II. O 

Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a 

conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios 

fundamentos.Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag 1379627/SP, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 

04/05/2011)

Portanto, uma vez que a demanda originária se refere a existência, 

validade, cumprimento, modificação ou rescisão do negócio jurídico, o 

valor da causa deverá ser o valor do contrato.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO 

VALOR DA CAUSA, proposta por Mauro Cid Nunes da Cunha em face do 

valor atribuído por Hélio Pereira de Morais Filho, na ação em apenso que 

concerne ao valor da causa, fixando-a na importância de R$ 1.900.000,00 

(hum milhão e novecentos mil reais).

Transitado em julgado, traslade-se copia da presente sentena aos autos 

principais, intimando-se o impugnado a recolher a diferença de custas.

Após, desapensem-se e arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 54987 Nr: 431-21.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enil Maria de Lara Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes acerca da audiência de Instrução e Julgamento 

designada para o dia 11 de julho de 2018, às 17h00min, conforme 

despacho de ref. 90.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14274 Nr: 2343-92.2006.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Candida Augusta de Arruda Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

FEDERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2343-92.2006.811.0028, Protocolo 14274, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 70160 Nr: 1330-82.2011.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Zampieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edenaldo da Silva, Vila Nova Leilões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Sebastião de Campos 

Sobrimho - OAB:6203/MT, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 CÓDIGO: 70160

DESPACHO

VISTOS

Considerando que o requerente comprovou ter esgotado todos os meios 

possíveis para obter informações sobre bens do executado, DETERMINO o 

acesso ao INFOJUD a fim de solicitar informações acerca de bens 

declarados pelo executado.

Considerando os documentos que vão ser anexados, o feito deverá 

tramitar em segredo de justiça uma vez que a obtenção de declaração de 

bens é providência de caráter restrito, pois constitui quebra de sigilo 

fiscal, constitucionalmente assegurado, consoante o artigo 5º, X, da CF.

Expeça-se ofício ao INDEA e Agência Nacional de Mineração – ANM MT, 

conforme requerido pelo executado.

 Se positiva, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito.

Sendo infrutífera a busca de dados do(a), a secretaria deverá intimar o(a) 

exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.v

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155838 Nr: 2573-17.2018.811.0028

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MEdAR, JGdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 155838

DECISÃO

Vistos,

Trata-se de Ação de Guarda proposto por MARIA ELI DE ARRUDA 

RONDON e JOSÉ GONÇALO DO NASCIMENTO em face de ANA CRISTINA 

MUNIS DE OLIVEIRA, em favor do menor OTAVIO MUNIS DE OLIVEIRA.

 Sustentam os autores que possuem a guarda provisória do menor há 

mais de 05 (cinco) meses.

 É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Considerando que o menor já encontra-se sob a guarda dos requerentes, 

conforme decisão de ref. 34 nos autos de código n° 86698, indefiro o 

pedido de tutela.

 Determino a realização de estudo psicossocial na residência dos autores, 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Intime-se a equipe multidisciplinar do juízo para as providências 

necessárias.

CITE-SE em consonância com o art. 212, § 2º do CPC para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 CPC.
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 Ciência ao MP.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 116132 Nr: 31-94.2016.811.0028

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCLDB, GKLB, WRB, AdAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Antonio de Oliveira - 

OAB:9.225-MT

 Intimar da juntada de petição de ref.42

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115345 Nr: 3064-29.2015.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ageu Gonçalves Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia da Silva Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRLEY DOS SANTOS GUEDIN - 

OAB:57663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gutemberg Eubank de 

Arruda - OAB:3.009-MT

 Intimar para no prazo legal apresentar as contrarrazões ao recurso de 

ref.80

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 85306 Nr: 396-56.2013.811.0028

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Alves de Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Alberto Pinto de Figueiredo, José Horácio 

Rondon de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudete Medeiros Vieira - 

OAB:11.356-MT, Waldevino Ferreira Casseano de Souza - 

OAB:5733/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 85306

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO em face de JOSÉ HORÁCIO RONDON 

DE MORAES.

 Consoante decisão de ref: 13 a distribuição foi cancelada.

 Conforme certidão de ref. 17 o exequente foi intimado, porém nada 

manifestou a respeito.

Com essas considerações, uma vez que o feito encontra-se paralisado 

por falta de movimentação da parte autora, DETERMINO o arquivamento 

dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 100451 Nr: 1862-51.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergia de Paula Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por SERGIA DE PAULA MENDES 

em desfavor SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A., visando o RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT), tendo em vista a invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito, ocorrido em dia 19/07/2014, buscando 

a condenação da requerida para a efetuar o pagamento de R$ 13,500,00 

(treze mil e quinhentos reais) em razão de invalidez permanente 

decorrente de acidente automobilístico, e ao pagamento as despesas 

hospitalares pós acidente de R$ 2.700,00 ( dois mil e setecentos reais).

Informa o requerido da existência de processo idêntico em tramite na 1ª 

Vara Civel da Comarca de Várzea Grande, registrado sob o nº 

13162-20.2016.811.0002, referente ao mesmo fato ora apurado.

Diante disso, determino a extração de cópias da petição inicial 

encaminhando àquele juízo para as providencias pertinentes, posto que 

observa-se no sistema Apolo que fora ajuizado em 07/07/2016, enquanto 

a presente ação foi protocolada em 12/08/2014, sendo este juízo 

prevento.

Outrossim, observa-se do Andamento no Sistema Apolo que naqueles 

autos que a contestação acaba de ser apresentada, não havendo 

qualquer determinação de realização de pericia, razão pela qual INDEFIRO 

o pedido de prova emprestada, ante a sua ausência e determino a imediata 

intimação da requerida para depositar o valor dos honorários 

apresentados no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com o deposito dos honorários intime-se o Perito 

nomeado para indicar a data da realização do laudo.

Na ausência do deposito, certifique-se e voltem-me conclusos para a 

adoção de medidas pertinentes.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 46117 Nr: 1440-52.2009.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Leoncio Gaiva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusdete Pedro de Oliveira - 

OAB:2530, Romes Julio Tomaz - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Jose Silva - 

OAB:9053/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, IV do Código de Processo 

Civil, acolho a prejudicial de mérito alegada pelos requeridos e JULGO 

EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente Ação Monitória 

proposta pelo Estado de Mato Grosso em face de Pedro Leôncio Gaíva 

Filho.Deixo de condenar o Estado Réu nas custas e despesas 

processuais por ser isento, nos termos do artigo 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001, e condeno-o em honorários advocatícios, que fixo em R$ 

6.000,00 (seis mil reais), nos termos do artigo 85, § 2º do Código de 

Processo Civil.Por imposição do disposto no artigo 469, inciso I do Código 

de Processo Civil, ante o duplo grau de jurisdição, submeto esta sentença 

a reexame necessário pelo Colendo Tribunal de Justiça, 

independentemente de eventuais recursos voluntários.Transitada em 

julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.P. R. I. C.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 103081 Nr: 4324-43.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Harry Durks, Erna Pilger Durks

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 
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a intimação da parte autora por meio de seu advogado, para providenciar 

o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de R$ 1.758,30 

(mil setecentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos), para 

cumprimento da carta precatória supra, a ser expedido nos autos, sendo 

R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, 

conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido 

valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça 

deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - 

CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado 

recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de 

petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 101011 Nr: 3080-79.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que informei ao Oficial de Justiça, que irá 

cumprir o presente alvará de soltura, que o executado Flavio Eduardo dos 

Santos, encontra-se preso, também, por outro mandado de prisão civil, 

oriundo da Comarca de Jaragua/GO, distribuido nesta Comarca a carta 

precatória/código 78726, em trâmite neste Juízo. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 58970 Nr: 2742-13.2015.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAETANO REIS FALONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:18120 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 58970 Nr: 2742-13.2015.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAETANO REIS FALONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:18120 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a impugnação apresentada pela 

autarquia ré, foi interposto tempestivamente. O referido é verdade e dou 

fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96592 Nr: 686-02.2018.811.0059

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izis Tania Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAYO RONNARO SILVA DIAS - 

OAB:22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paquali Parise e Gasparini 

Júniior - OAB:SP 4.752, Welson Gasparini Júnior - OAB:SP 116.196

 INTIMAÇÃO da parte autora por meio de seu advogado, para no prazo 

legal, apresentar impugnação à contestação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 10528 Nr: 973-48.2007.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecy Dias Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Mário Sergio dos Santos Ferreira Junior - 

OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 INTIMAÇÃO: Considerando que a transferência de valores envolvendo 

pagamento de RPV passou a ser feita através de alvará eletrônico, 

intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado constituído, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos autos os dados bancários para 

efetivação da transferência dos valores depositados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41003 Nr: 728-61.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Iron Pires de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15.201 - MT, Roger dos Santos Lopes - OAB:17379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO: Considerando que a transferência de valores envolvendo 

pagamento de RPV passou a ser feita através de alvará eletrônico, 

intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado constituído, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos autos os dados bancários para 

efetivação da transferência dos valores depositados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 8262 Nr: 583-15.2006.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Pinheiro Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO: Considerando que a transferência de valores envolvendo 

pagamento de RPV passou a ser feita através de alvará eletrônico, 

intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado constituído, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos autos os dados bancários para 

efetivação da transferência dos valores depositados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 43148 Nr: 2882-52.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Rodrigues Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15.201 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO: Considerando que a transferência de valores envolvendo 

pagamento de RPV passou a ser feita através de alvará eletrônico, 

intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado constituído, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos autos os dados bancários para 

efetivação da transferência dos valores depositados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 14289 Nr: 765-93.2009.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene de Assis Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sérgio - OAB:OABMT 

12.622, Ronia Maria Barros Milhomem - OAB:8242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO: Considerando que a transferência de valores envolvendo 

pagamento de RPV passou a ser feita através de alvará eletrônico, 

intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado constituído, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos autos os dados bancários para 

efetivação da transferência dos valores depositados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19356 Nr: 3063-24.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Magnar de Castro, Sara Misia Santos de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO: Considerando que a transferência de valores envolvendo 

pagamento de RPV passou a ser feita através de alvará eletrônico, 

intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado constituído, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos autos os dados bancários para 

efetivação da transferência dos valores depositados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41902 Nr: 1631-96.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Conceição Barbosa Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO: Considerando que a transferência de valores envolvendo 

pagamento de RPV passou a ser feita através de alvará eletrônico, 

intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado constituído, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos autos os dados bancários para 

efetivação da transferência dos valores depositados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 62624 Nr: 359-28.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marli Cândida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO: Considerando que a transferência de valores envolvendo 

pagamento de RPV passou a ser feita através de alvará eletrônico, 

intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado constituído, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos autos os dados bancários para 

efetivação da transferência dos valores depositados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79739 Nr: 2858-48.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIRES MORAIS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO: Considerando que a transferência de valores envolvendo 

pagamento de RPV passou a ser feita através de alvará eletrônico, 

intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado constituído, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos autos os dados bancários para 

efetivação da transferência dos valores depositados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 58124 Nr: 2217-31.2015.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omar Martins Fontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Maria de Oliveira 

Fontes - OAB:5187-A- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO: Considerando que a transferência de valores envolvendo 

pagamento de RPV passou a ser feita através de alvará eletrônico, 

intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado constituído, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos autos os dados bancários para 

efetivação da transferência dos valores depositados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96837 Nr: 831-58.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Evangelista Borges Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para complementação/pagamento da diligiência, 

tendo em vista, a informação prestada pelo Oficial de Justiça para realizar 

as diligências acima mencionadas solicito a complementação no valor de 

R$ 534,60 (quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos), que 

deverá ser paga por meio de guia disponibilizada no link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

devendo ser indicado o oficial subscritor desta certidão, para recebimento 

dos valores, tudo conforme determina o Provimento nº 7/2017-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44763 Nr: 661-62.2013.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Candido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Rosária Pinto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora por meio de seu advogado, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado a ser expedido nestes autos, sendo R$ 3,55 

(três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme 

portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000048-49.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DAC - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. P. OLIVEIRA - COMERCIO E DISTRIBUIDORA - ME (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 924 de 962



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Citação Certifico e dou fé que, no dia 26.5.2018, em 

cumprimento à ordem de citação, expedida pelo Juízo da 1° Vara da 

Comarca de Porto Alegre do Norte-MT dirigi-me até a Rua do Comércio 

esq. Com Rua São João Bairro Vila Nova na cidade de Confresa-MT 

(Supermercado Araguaia) e CITEI o executado S. P. OLIVEIRA COMERCIO 

E DISTRIBUIDORA na pessoa de seu representante legal SAMIR PEREIRA 

OLIVEIRA do inteiro teor da inicial, cientificando-o, também, para que 

pague, no prazo de 15 (cinco), pague o débito exigido pela autora ou para, 

querendo, apresentar embargos monitórios, sob pena de não o fazendo o 

título, cuja satisfação é exigida, constituir-se em título executivo judicial; na 

ocasião intimei-o, ainda, que caso satisfaça a obrigação não será devido o 

pagamento de custas e honorário advocatícios. Após a leitura do mandado 

o citado aceitou a cópia que lhe fora oferecida e, em seguida, exarou sua 

ciência no verso do mandado. Cabe ressaltar que no dia 22.5.2018 este 

oficial diligenciou até a o endereço constante no mandado e não logrou 

êxito em localizar a parte requerida, uma vez que no referido endereço se 

localiza outra empresa de utensílios domésticos por nome “Preço Único 

2,99”, cujo proprietário é o Sr. Plinio. Contudo após diligências e 

informações de terceiros (comerciantes) daquela localidade sobre o 

eventual endereço do requerido, este oficial diligenciou novamente na data 

acima mencionada e logrou êxito em citar a parte requerida. Por 

derradeiro, considerando que a parte auto pagou apenas o valo de R$ 

267,30 (duzentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), referente a 

uma diligencia até a cidade de Confresa e que este oficial perfez mais uma 

diligencia no valor de 267,30, solicito a complementação da diligência no 

valor de R$ 267,30 (duzentos e sessenta e sete reais e trinta centavos) 

para dar cumprimento ao referido mandado, que deverá ser depositada 

p o r  m e i o  d e  g u i a  d i s p o n i b i l i z a d a  n o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

devendo ser indicado o oficial subscritor desta certidão, para recebimento 

dos valores, tudo conforme determina o Provimento nº 7/2017-CGJ. Dou 

fé. Assim, devolvo o mandado. PORTO ALEGRE DO NORTE/MT, 29 de maio 

de 2018. WILLIAN COELHO RIBEIRO Oficial de Justiça SEDE DO 2ª VARA 

DE PORTO ALEGRE DO NORTE E INFORMAÇÕES: RUA 16, QUADRA 20, 

S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - 

CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18163 Nr: 2010-08.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônia Rosa de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todas essas razões, REJEITO A IMPUGNAÇÃO 

APRESENTADA.Acolho o pedido de renúncia à parcela excedente ao teto 

para ofícios requisitórios. Acolho ainda o pedido constante de folha 137, 

eis que o ofício foi expedido em dissonância com a decisão nos Embargos 

à Execução.Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença proferida nos 

autos de código 60105, expeça-se o necessário pra requisição de 

pequeno valor nos termos decididos naqueles autos.Porto Alegre do 

Norte/MT, 18 de maio de 2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 58620 Nr: 2541-21.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OSCALINA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B, Rosana Pereira dos Santos Schumaher - 

OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para juntar aos autos 

as contas bancarias e cpf, para viabilizar a expedição de alvara 

eletronico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 61779 Nr: 18-02.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIA LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para juntar aos autos 

as contas bancarias e cpf, para viabilizar a expedição de alvara 

eletronico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 49921 Nr: 5569-65.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Ferreira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata Guimarães Naves 

Carneiro - OAB:16975-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para juntar aos autos 

as contas bancarias e cpf, para viabilizar a expedição de alvara 

eletronico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 58446 Nr: 2445-06.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA LURDES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julliane Alves da Silva - 

OAB:18.251 - MT, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para juntar aos autos 

as contas bancarias e cpf, para viabilizar a expedição de alvara 

eletronico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 77731 Nr: 1514-32.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Clemente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para juntar aos autos 

as contas bancarias e cpf, para viabilizar a expedição de alvara 

eletronico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48605 Nr: 4358-91.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio César Pietrobom, HKMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para juntar aos autos 

os dados da conta bancaria e cpf do titular, para viabilizar a expedição do 

alvara eletronico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49937 Nr: 5585-19.2013.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino de Sá Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para juntar aos autos 

os dados da conta bancaria e cpf do titular, para viabilizar a expedição do 

alvara eletronico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 9957 Nr: 472-94.2007.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Benicio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para juntar aos autos 

os dados da conta bancaria e cpf do titular, para viabilizar a expedição do 

alvara eletronico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48831 Nr: 4575-37.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maraia de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para juntar aos autos 

os dados da conta bancaria e cpf do titular, para viabilizar a expedição do 

alvara eletronico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52921 Nr: 2479-15.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Jose Ferraz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para juntar aos autos 

os dados da conta bancaria e cpf do titular, para viabilizar a expedição do 

alvara eletronico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 9305 Nr: 1637-16.2006.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Carvalho Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para juntar aos autos 

os dados da conta bancaria e cpf do titular, para viabilizar a expedição do 

alvara eletronico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45167 Nr: 989-89.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Teodoro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para juntar aos autos 

os dados da conta bancaria e cpf do titular, para viabilizar a expedição do 

alvara eletronico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 42073 Nr: 1804-23.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Ramalho Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para juntar aos autos 

os dados da conta bancaria e cpf do titular, para viabilizar a expedição do 

alvara eletronico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40475 Nr: 210-71.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josué Aguiar Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:14326-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para juntar aos autos 

os dados da conta bancaria e cpf do titular, para viabilizar a expedição do 

alvara eletronico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 17699 Nr: 1543-29.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francivone Nascimento dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187-A- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para juntar aos autos 

os dados da conta bancaria e cpf do titular, para viabilizar a expedição do 

alvara eletronico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 9945 Nr: 450-36.2007.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZELITA MACHADO DO SANTOS, MARIA JOSÉ 

FERNANDES DOS SANTOS, DEUZELITA MACHADO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 
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- OAB:8740/A-MT, Lorran de Souza Santos - OAB:22422-O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para juntar aos autos 

os dados da conta bancaria e cpf do titular, para viabilizar a expedição do 

alvara eletronico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 8367 Nr: 676-75.2006.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cordeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para juntar aos autos 

os dados da conta bancaria e cpf do titular, para viabilizar a expedição do 

alvara eletronico.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68592 Nr: 2693-35.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PONTES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14.724-B, Armando Martins da Silva Neto - OAB:17974 -MT, 

Hélio Udson Oliveira Ramos - OAB:MT 6699

 Aqui se tem ação penal em que foi atribuída a RODRIGO PONTES DE 

OLIVEIRA a prática das condutas tipificadas nos artigos 33, caput, da Lei 

n.º 11.343/2006, artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, artigo 180, caput, 

e 311, caput, estes dois últimos do Código Penal.

Em petição contida na referência 250, o advogado do acusado renunciou 

o mandato procuratório, informando ainda que o réu já foi comunicado de 

tal decisão.

 Diante disso, EXPEÇA-SE mandado de intimação ao réu, para que, em 05 

(cinco) dias, constitua advogado nos autos ou assevere a impossibilidade 

de fazê-lo, momento em os autos serão encaminhado para Defensoria 

Pública para defesa de seus interesses.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95521 Nr: 21-83.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adressano de Jesus Correia, vulgo "Gandula", 

Vagno Silva de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: guilherme ribeiro rigon - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B, TARCÍSIO BONFIM RIBEIRO - OAB:19338/A - MT

 Aqui se tem ação penal em que foi atribuída a VAGNO SILVA CARVALHO 

a prática das condutas tipificadas nos artigos 33, caput, da Lei n.º 

11.343/2006.

Em petição contida na referência 75, o advogado do acusado renunciou o 

mandato procuratório, informando ainda que o réu já foi comunicado de tal 

decisão.

 Diante disso, EXPEÇA-SE mandado de intimação ao réu, para que, em 05 

(cinco) dias, constitua advogado nos autos ou assevere a impossibilidade 

de fazê-lo, momento em os autos serão encaminhado para Defensoria 

Pública para apresentação das alegações derradeiras.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97360 Nr: 1116-51.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riveraldo Gomes da Silva - 

OAB:8143-A/PA, TALITA SANTANA COSTA - OAB:19324/B

 ANTE O EXPOSTO, adotando o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva do acusado ALEX DA SILVA COSTA.No 

que diz respeito à carta precatória expedida ao Juízo de Água Boa/MT 

para oitiva da vítima Alex Rodrigues dos Santos, em consulta ao site do 

TJMT, constatei que a missiva encontra-se com carga para o gabinete 

aguardando deliberações. Ressalta-se que foram expedidos ofícios 

solicitando urgência por se tratar de réu preso, o que não foi atendido pelo 

Juízo deprecado. Assim sendo, nos termos do art. 222, §2° do Código de 

Processo Penal, declaro encerrada a instrução criminal. Abra-se vista aos 

sujeitos processuais para, no prazo de 05 (cinco) dias, sucessivamente, 

apresentarem alegações finais. Ciência ao MPE e a Defesa.Intimem-se. 

Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 29387 Nr: 718-98.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edméia Souza Brito, Poliana de Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a INTIMAÇÃO da requerente, na pessoa do advogado, via DJE 

para cumprir o disposto na CNGC-MT., 6.16.7.6, com a retirada da carta 

precatória expedida para citação da requerida Edmeia Souza Brito na 

Comarca de São Paulo-SP., comprovando a distribuição no prazo legal, OU 

providenciar o recolhimento das guias de custas e taxas judiciárias, 

informando nos autos o pagamento, para posterior remessa ao juízo 

deprecado, via malote digital, onde Vossa Senhoria deverá acompanhar o 

cumprimento da missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41196 Nr: 827-44.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Paulino Zanovello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, conforme artigo 1.221 da CNGC, PROCEDO a INTIMAÇÃO da 

parte AUTORA, por seu procurador, para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35707 Nr: 1447-90.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando da Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Diante do exposto, CONCEDO A PROGRESSÃO ao reeducando LEANDRO 

FERNANDO DA SILVA ARAUJO e fixo o regime semiaberto para o 

cumprimento do restante da reprimenda penal, com fulcro no que dispõe o 

art. 112, da Lei n. 7.210/84 (Lei das Execuções Penais), mediante as 

seguintes condições provisórias, a serem ratificadas em audiência 
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admonitória: (...) ADVIRTA O REEDUCANDO que, em caso de 

DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, este 

juízo determinará a expedição de MANDADO DE PRISÃO e o seu 

lançamento no BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO DO CNJ 

(BNMP), devendo o recuperando aguardar preso a designação de 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO e podendo acarretar a REVOGAÇÃO DO 

BENEFÍCIO e a REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, 

independentemente da quantidade de pena remanescente, conforme 

dispõem o art. 50, V e art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal, pois a 

violação dos deveres demonstra descompromisso do apenado com o seu 

próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais 

obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e 

comprometimento do recuperando.Sirva-se esta decisão como Alvará de 

Progressão de Regime, se por outro motivo não deva permanecer 

preso.Designo audiência admonitória para o dia 13.08.2018, às 14h50 

(Horário de MT).Ciência ao Ministério Público e a Defesa 

técnica.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 22703 Nr: 621-69.2014.811.0019

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Rodrigues Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Ferreira, Maria Martina Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 Certifico que diante da devolução da CP juntada na ref. 244 INTIMO a 

requerente para manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 27886 Nr: 221-84.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Sandro de Oliveira, Hellen Cristina da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a juntada 

de Ofício(ref.84).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21661 Nr: 684-31.2013.811.0019

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane Felipetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TATIANE FELIPETTO, 

para devolução dos autos nº 684-31.2013.811.0019, Protocolo 21661, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141847 Nr: 48-95.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edi de Oliveira Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Observo pela manifestação de fls. 35/36, o interesse da parte exequente 

em utilizar a avaliação do imóvel realizado em outro processo (cód. 

135765), requerendo assim o aproveitamento do parecer judicial em 

questão.

Vislumbro, ainda, que em sua exposição a exequente pleiteia a intimação 

da parte contraia para manifestar acerca do pleiteado às fls. 35/39.

Assim sendo, intime-se a parte executada via Correio, para se manifestar 

quanto à sua concordância do aproveitamento de avaliação.

Após, com ou sem manifestação das partes, façam-me os autos 

conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139926 Nr: 2402-30.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Alves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:18.258 /MT, Andre Luis de Jesus Laurindo - OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para a concessão de Aposentadoria por 

Idade Rural requerida por Francisco Alves dos Reis.

A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício.

 Em contínuo, foi oferecida impugnação à contestação, reiterando o 

alegado na inicial.

Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

 Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural e o tempo de serviço na zona rural a luz do artigo 142 da Lei 

8.213/91.

 Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 07/02/2019 as 14:00 hrs (MT).

 Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência.

 Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada.

 Intime-se a Autarquia requerida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140934 Nr: 3032-86.2017.811.0017

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Sibo Xerente

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a manifestação retro, Designo audiência para dia 30 de Outubro de 
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2018, às 17h00min (horário Oficial do Estado).

 Intime-se a parte autora e as testemunhas arroladas às fls. 06-verso.

Dê-se ciência ao Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32405 Nr: 1059-09.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Humberto Alves da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o requerimento requestado pela parte autora, DEFIRO o prazo de 

suspensão do presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Após, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, junte aos autos a informação do prévio requerimento 

administrativo, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141413 Nr: 3339-40.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iris Iolanda Klusener

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para a concessão do benefício de pensão 

por morte rural.

A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício.

 Em contínuo, a parte autora apresentou impugnação à contestação 

reiterando os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

 Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de pensão 

por morte rural, quais sejam, a qualidade de segurado especial do “de 

cujus” e a condição de dependente da parte autora.

 Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 07/02/2019 as 14:40 hrs (MT).

 Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência.

 Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada.

 Intime-se a Autarquia requerida.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39420 Nr: 221-61.2014.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maidi Waldow Henke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelâine Feijó Macedo - 

OAB:Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Vistos.

Ante o informado pela Autarquia executada, verifico que razão assiste, 

uma vez que de fato foram levantados os valores relativos aos cálculos 

de fls. 24/25, quando deveriam ter sido levantados os valores de fls. 

29/29v, o que seriam bem inferiores que os primeiros.

Dessa forma, antes de determinar qualquer providência nesse sentido, 

entendo por bem ouvir a parte Exequente.

Assim, Intime-se a parte exequente, ora embargada, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste nos presentes autos sobre o equívoco 

ocorrido, requerendo o que entender de direito.

Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, tornem-me os autos conclusos para maiores deliberações.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44313 Nr: 1010-26.2015.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lincoln Junqueira Azevedo Netto, Renata Amendola 

Gurgel do Amaral Junqueira de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Eurides Ferreira, Diogo Falcão Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 .É o relato. Fundamento e Decido. Como mencionado anteriormente, 

Cuida-se de AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR 

movida por LINCOLN JUNQUEIRA DE AZEVEDO NETO E RENATA 

AMENDOLA DO AMARAL, em desfavor de MANOEL EURIDES FERREIRA, 

todos qualificados nos autos. Ante a necessidade de instrução 

processual, defiro a produção de prova testemunhal. Fixo como pontos 

controvertidos: a) Se o autor possui a posse legítima do imóvel; b) O 

exercício e o Tempo da posse; c)a ameaça do esbulho e permanência na 

posse;d) Benfeitorias realizadas pelas partes no imóvel;e) Se o requerido 

tem a posse do imóvel;f) Data da turbação. Designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 19 de Dezembro de 2018, às 16:30 Horas 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO).Defiro o pedido de realização do 

depoimento pessoal do autor e do requerido. Consigne-se no mandado 

que, caso a parte deixar de comparecer na audiência ou se recusar a 

depor, será aplicada a pena de confissão, nos termos do artigo 385, § 1º 

do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes para, querendo, 

requererem esclarecimentos ou solicitarem ajustes, no prazo de 05 (cinco) 

dias, nos termos do artigo 357, parágrafo primeiro, do Código de Processo 

Civil. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, depositarem 

em cartório o rol de testemunhas, conforme o disposto no art. 357, 

parágrafo 4º, do Código de Processo Civil.Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33773 Nr: 2504-62.2011.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcântara e Piccinini Ltda, Mário Antônio Zaghini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson José Comegnio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar o D. Advogado AFONSO SUEKI MIYAMOTO, OAB/MT 

nº 6.443 a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 929 de 962



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138974 Nr: 1819-45.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Mendes de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para a concessão de Aposentadoria por 

Idade Rural requerida por Edson Mendes de Lima.

A Autarquia requerida sustenta que a parte autora não comprovou os 

requisitos legais para concessão do benefício.

 Em contínuo, foi oferecida impugnação à contestação, reiterando o 

alegado na inicial.

Pois bem. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputo 

saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

 Fixo como ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade 

rural e o tempo de serviço na zona rural a luz do artigo 142 da Lei 

8.213/91.

 Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral na 

inicial e contestação, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 28/02/2019 as 14:20 hrs (MT).

 Intime-se o causídico da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência.

 Deve ainda ser advertido para que proceda em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada.

 Intime-se a Autarquia requerida.

Cumpra-se.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134163 Nr: 911-22.2016.811.0017

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WM Empreendimentos, Participações e Agronegócios 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Castro Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aluizio Geraldo Craveiro 

Ramos - OAB:17874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 07 de agosto de 2018, às 13:00 horas-MT. Assim, 

que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132523 Nr: 2223-67.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Alves de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 Nos termos do artigo 103 e seguintes do Código de Processo Civil, e em 

atenção às normas da CNGC/MT, impulsiono o feito com o fim de intimar o 

D. Advogado ACÁCIO ALVES SOUZA, OAB/MT n° 14.724-B para 

colacionar aos autos o Instrumento do Mandato que lhe foi conferido pelo 

réu, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35561 Nr: 1654-71.2012.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Haroldo Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A, Itaú Unibanco S/A, Estado de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-A, Mariana Cristina Ribeiro dos Santos - 

OAB:16.861, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Vistos.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte exequente 

pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem 

interesse no feito e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do 

artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136290 Nr: 2371-44.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Jorge Bittencourt da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JÚNIOR - OAB:12797/B, Oswaldo Augusto Benzes dos Santos - 

OAB:17861-A

 Autos ID N.º 136290

Vistos.

Considerando a comunicação do i. Promotor de Justiça Substituto, Jairo 

José de Alencar Santos, por meio do Ofício n° 549/2018-PJSFA (anexo), 

no qual estará em gozo de férias e compensatórias no período 

compreendido entre 19/06/2018 a 04/07/2018, bem como estará 

participando do Curso de Cidadania na Capital deste Estado (Cuiabá – MT) 

entre os dias 05 e 06/07/2018, restam prejudicadas as audiências 

designadas durante este período.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 08/08/2018, às 

16h30min. (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 30 de maio de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39117 Nr: 2818-37.2013.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Alves Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando atenciosamente os autos, denota-se que até a presente 

data, a parte exequente não depositou o valor da diligência solicitada em 
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certidão de fls. 34.

Deste modo, a parte executada ainda não foi citada para responder a 

presente, não se podendo afirmar que não foi localizada, conforme aduz a 

exequente em petição de fls. 35.

Assim sendo, intime-se a parte exequente para que no prazo de cinco 

dias, se manifeste quanto a certidão de fls. 34, promovendo o regular 

andamento do feito.

Às providências, expedindo-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43293 Nr: 434-33.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18.603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de habilitação requerido às fls. 53/54.

Deste modo, proceda a Serventia com a devida retificação na capa dos 

autos e no sistema Apollo, para que todas as intimações/publicações 

sejam feitas em nome dos procuradores indicados às fls. 53.

Feito isto, intime-se a parte exequente nos moldes requeridos às fls. 54, 

para que promova o regular andamento do feito.

Às providências, expedindo-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143646 Nr: 1077-83.2018.811.0017

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Maria Ferandes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alves Fogia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a inicial e passo a apreciar o pedido liminar.Nos termos do art. 

749, parágrafo único do CPC, o juiz poderá nomear curador provisório ao 

interditando para prática de terminados atos, desde que justificada a 

urgência.Alega a parte autora que o interditando não possui o necessário 

discernimento para a prática dos autos da vida civil, sendo incapaz de 

reger sua pessoa e seus bens, porquanto, foi diagnosticado portador de 

doença mental de CID F-20.0, Esquizofrenia Paranoide, o que é 

corroborado pela documentação que acompanha a inicial. A alegada 

urgência é presumida em casos como o presente, uma vez que a própria 

subsistência do interditando depende da prática dos inúmeros atos da vida 

civil que este não tem condições de realizar pessoalmente. Note-se, 

ademais, que a curadoria provisória faz-se necessária, no presente caso, 

para que se possa administrar os bens e rendimentos que o interditando 

possui da melhor forma possível.Por tais razões, DEFIRO o pedido de 

curadoria provisória formulado na inicial e nomeio a parte autora, a Sra. 

ANGELA MARIA FERNANDES LIMA como curadora provisória do 

interditando MARCELO ALVES FOGIA.Expeça-se o respectivo termo de 

curatela provisória, intimando-se a parte autora para comparecer 

pessoalmente em cartório para firmá-lo, sob o compromisso de bem e 

fielmente desempenhar o encargo. Para a audiência de entrevista do 

interditando designo o dia 30 de Outubro de 2018 às 17h30min.Intimem-se 

a autora e o Ministério Público. Cite-se o interditando para que compareça 

na audiência designada (art. 751 do CPC), consignando-se no mandado 

que o interditando, querendo, poderá impugnar o pedido no prazo de 15 

(quinze) dias contados da audiência de entrevista, constituindo advogado 

para a realização de sua defesa, sendo que qualquer parente sucessível 

poderá constituir-lhe advogado com os poderes judiciais que teria se 

nomeado pelo interditando, respondendo pelos honorários (art. 752, § 2º 

do CPC).Intime-se. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38661 Nr: 2418-23.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Fernandes Goes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880, Thais Soares Azevedo - OAB:24163/O

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, julgo 

procedente a denúncia para condenar o acusado Domingos Fernandes 

Goes, pela prática do crime do artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, 

nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal.Desse modo, 

passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância 

ao disposto no art. 68, caput, do Diploma Penal.Segundo o art. 155, §4º, 

inciso II, do Código Penal, a pena do crime de furto qualificado é de 

reclusão, de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.CIRCUNSTÂNCIAS 

JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL). Em relação ao crime imputado ao 

denunciado, considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, 

denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada 

tendo a se valorar. não possui maus antecedentes. Inexistem nos autos 

elementos suficientes a aferir sua conduta social razão por que deixo de 

valorá-la; quanto à personalidade não há elementos suficientes para 

analisá-la. O motivo do crime se constitui pelo desejo de obtenção de lucro 

fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão dos crimes 

contra o patrimônio. O crime foi cometido com abuso de confiança, mas 

tendo em vista que tal circunstância qualifica o delito, deixo de valorar, sob 

pena de bis in idem. Quanto as consequências do crime são normais à 

espécie, nada que justifique a exasperação da pena. O comportamento da 

vítima não colaborou com a prática do delito. À vista dessas 

circunstâncias analisadas individualmente é que fixo à pena-base privativa 

de liberdade do delito imputado ao denunciado em 2 (dois) anos de 

reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, cada um fixado em 1/30 

(um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41034 Nr: 1572-69.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Nonemacher, Mauri Paulo Santin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pelo executado na manifestação de fls. 66/99, 

tendo em vista que o valor bloqueado é impenhorável por se tratar de 

proventos como operador de máquinas agrícolas, na empresa 

empregadora Agropecuária Maggi Ltda, sendo, portanto, verba com 

caráter salarial e alimentar, conforme restou comprovado.

Às providências, em gabinete.

Intime-se o Exequente.

Ciência ao Executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132312 Nr: 2116-23.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico Fonseca Portugal, Elber José Duarte 

Portugal, Maria Nilza Fonseca Portugal, Maria Neusa Cirqueira Milhomem 

Portugal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Henrique Staniszewki - 

OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a petição de fls. 57/66, na qual a parte autora alega erro na avaliação 

de fls. 53, manifeste-se o digno Oficial de justiça avaliador, o Sr. Ivo 

Antonio Venarusso, informando se julga possuir condição técnica 

suficiente ou se opina pela nomeação de profissional específico.

Às providências, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133241 Nr: 289-40.2016.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laércio Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silson Queiroz de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA SILVA NETO - 

OAB:15511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido formulado pela leiloeira nomeada, eis que tal providência 

se mostra indispensável para o êxito da alienação do bem em hasta 

pública.

Determino que o digno Oficial de Justiça proceda com nova constatação e 

reavaliação do bem avaliado anteriormente, eis que passados mais de 8 

(oito) anos – fls. 09-v/10.

Após, nova vista a leiloeira designada.

Ciência a parte exequente.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136112 Nr: 2247-61.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Fernando dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado às fls. retro.

Proceda a Serventia com a devida citação da parte executada 

observando-se o endereço fornecido.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20393 Nr: 1292-40.2010.811.0017

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antônio Queiroz 

Fullin - OAB:11116

 Vistos, etc.

Cumpra-se determinação de fl. 107, intimando a parte requerida, na 

pessoa de seu causídico via DJE, para manifestar e requerer o que 

entender por direito.

Com urgência, haja vista processo da Meta 2.

 Após, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38876 Nr: 2614-90.2013.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvana França Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cristhina Gregnanin - 

OAB:188.882 - SP, Dante Mariano Gregnanin Sobrinho - 

OAB:11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 49, eis que não foram esgotados os meios para 

localização da parte executada.

Assim, nova vista ao Exequente, para que se manifeste no prazo de 05 

(cinco) dias sob pena de extinção.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45381 Nr: 1666-80.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Novo Santo Antonio - MT, Eduardo Penno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sara Soares de Almeida, Dorcino Rodrigues da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antônio Queiroz Fullin 

- OAB:11116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte exequente 

pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem 

interesse no feito e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do 

artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39361 Nr: 176-57.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemi Paciente e Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luciman Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Noely Paciente Luz - 

OAB:3972-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Decisão

Vistos, etc.

Ante a certidão de publicação de expediente em anexo, denota-se que a 

parte requerida, mesmo devidamente intimada, quedou-se inerte diante da 

determinação de fls. 95, razão pela qual dou por preclusa a oportunidade 

de produção de provas.

Sem prejuízo, considerando a manifestação da parte autora, DESIGNO 

AUDIÊNCIA de instrução e julgamento para o dia 23 de Agosto de 2018 às 

13hs00Min (Horário de Cuiabá/MT). De igual modo, defiro o pedido de 

substituição da testemunha Sebastião Ribeiro da Silva, de modo que a Sra. 

Maria Aparecida da Silva poderá ser ouvida em seu lugar.

Intime-se a parte autora para que compareça ao ato, bem como para que 

traga suas testemunhas independentemente de intimação.

Intime-se a parte requerida.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17078 Nr: 1846-43.2008.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Abreu Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes da Mota Soares - 

OAB:4781-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do feito (fls. 43), ante a ocorrência do 

parcelamento realizado (art. 151, VI do CTN), pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, ocasião em que vencerá a última parcela do acordo firmado.

Ultrapassado o prazo, intime-se o Exequente para se manifestar e/ou 

requerer o que entender de direito, pelo prazo legal, sob pena deste juízo 
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entender que houve a integral quitação da dívida.

Cumpra-se.

Às providências.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26344 Nr: 717-85.2007.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Fidelcino Pereira de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3.833/MT

 AUTOS Nº. 2007/496.

CÓDIGO Nº. 26344.

Vistos.

 Considerando o teor do Ofício expedido pelo Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região à fl. 150, expeça-se Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

nos moldes estipulados pelo ofício mencionado.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57780 Nr: 349-61.2016.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Marcio Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ALVES DE SOUZA - 

OAB:5892, Vagner Douglas Gnoatto - OAB:4606 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 162, §4º, do Código de Processo Civil e Provimento 

56/2007/CGJ/TJ/MT, impulsiono os autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias 

quanto a Certidão do Oficial de justiça juntado aos autos às fls. 48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50484 Nr: 176-80.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lorival da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B, Galileu Zampiere - OAB:11.574/MT, Giuseppe 

Zampiere - OAB:10.603/MT, Neula de Fátima Miranda - OAB:6553, 

Silvio José Trindade - OAB:121.478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com artigo 

482, VI da CNGC e 701, inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para, querendo, IMPUGNAR 

a(s)CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25535 Nr: 5-95.2007.811.0098

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucelino Ananias Pinheiro, Otavio Ferreira de 

Souza Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA GRAZIELA MARTINS 

PORTO - OAB:12579

 AUTOS Nº 5.95.2007.811.0098

CÓDIGO 25535

Vistos.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de f. 68 e arquive-se com 

as anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61694 Nr: 1339-18.2017.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT¨-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvan Aparecido de Oliveira, Clayson Donizete 

de Barros Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 162, §4º, do Código de Processo Civil e Provimento 

56/2007/CGJ/TJ/MT, impulsiono os autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias 

quanto a Certidão do Senhor (a) Oficial de Justiça juntado aos autos às 

fls. 59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52957 Nr: 1035-58.2013.811.0098

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 162, §4º, do Código de Processo Civil e Provimento 

56/2007/CGJ/TJ/MT, impulsiono os autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para que tome ciência do cálculo juntado aos autos 

nas fls. 35.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54298 Nr: 768-52.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dejanira Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojão dos Móveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6.072 B

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de efetuar a intimação da 

parte requerida para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

suas ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55588 Nr: 349-95.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice dos Santos Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:14554-E, Laudison Moraes Coelho - OAB:19353/MT, 
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RODOLFO MARCONI AMARAL - OAB:21464/O - MT, Valeria 

Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de efetuar a intimação da 

parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

CONTRARRAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61778 Nr: 1377-30.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliseu Emidio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Glória D'Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Duarte Prioto - 

OAB:18566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Catarino Soares - 

OAB:5664

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com artigo 

482, VI da CNGC e 701, inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para, querendo, IMPUGNAR 

a(s)CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60865 Nr: 836-94.2017.811.0098

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE DOS SANTOS, RdSC, PdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Princiano Amaral Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ALVARES DE 

OLIVEIRA - OAB:20479/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com artigo 

482, VI da CNGC e 701, inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para prestrar contas nos termos 

da r. decisão de fls. 88 vº.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53450 Nr: 38-41.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Porto Esperidião - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martins Dias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635

 Autos: 38-41.2014.811.0098

Código: 53450

Vistos.

Considerando o exercício de dois magistrados nesta Comarca, em 

cumulação, conforme determinação do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, surge a necessidade de readequação da pauta de 

audiências para fins de eficiência do serviço prestado em ambas as 

unidades jurisdicionais.

Assim, redesigno para o dia 10 de julho de 2018, às 15h00min, a audiência 

outrora aprazada para 05/06/2018, nestes autos.

 Intimem-se as partes, seus patronos, o Ministério Público e as 

testemunhas eventualmente arroladas.

Cumpra-se, expedindo os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião MT, 22 de maio de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59319 Nr: 1490-18.2016.811.0098

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JGdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdS, AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 [...], INDEFIRO o pedido de revogação da liminar pretendido pela 

Requerida.Todavia, diante das circunstâncias apresentadas, pelos 

mesmos motivos e fundamentos já mencionados, devido à urgência e 

alterações fáticas, bem como pela relevância do caso, complemento a 

decisão anterior, determinando que a menor permaneça com a AVÓ 

PATERNA (Sra. Bernardina), em caráter excepcional e de urgência, até 

ulterior decisão deste Juízo.Da alegação de entrega da menor Consta dos 

autos, às fls. 276/277, informação da manifestação das conselheiras 

(Dorelaine e Andriceli) quanto à possibilidade de deixarem a adolescente 

na casa da avó materna, haja vista ser esta a vontade da 

adolescente.Advirto que esta pretensão implicaria em crime de 

desobediência por descumprimento de ordem judicial e consequente 

atentado à dignidade da Justiça, tendo em vista que a liminar deferida nos 

autos encontra-se em plena vigência, portanto, a decisão de alterar ordem 

judicial, eventualmente pretendida pelas nobres conselheiras, somente 

poderá ocorrer mediante nova ordem judicial em sentido contrário.Destaco 

que com relação aos autores do ato, se realizado, serão implicadas as 

consequências e responsabilidades cíveis, penais e administrativas, cujo 

ato será devidamente investigado pelo douto Delegado de Polícia 

competente e informado às demais instituições para as providencias 

administrativas cabíveis. Do pleito MinisterialEm atenção ao pedido do 

Ministério Público à fl. 204, entendo que merece guarida, portanto 

DEFIRO:1)A intimação da requerida Conceicão Aparecida da Silva, para 

informar o atual paradeiro da genitora Angely Aparecida da Silva, para a 

devida citação, no prazo de 15 (quinze) dias;2)A realização de estudo 

psicossocial com a requerida Conceição Aparecida da Silva, com o 

objetivo de averiguar, minuciosamente, quanto as alterações nas 

condições psicológicas, emocionais, financeiras e principalmente no 

tocante à responsabilidade da avó materna para obtenção da guarda da 

neta, de forma segura, observando-se como paradigma os estudos e 

situações anteriores.[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61184 Nr: 1038-71.2017.811.0098

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1038-71.2017.811.0098

Código: 61184

Vistos.

Trata-se de ação de regulamentação de visitas ajuizada por CONCEIÇÃO 

APARECIDA DA SILVA em face de JOSÉ GALVÃO DA SILVA SEBALHO, 

todos qualificados nos autos.

 Aguarde-se o integral cumprimento da decisão proferida nos autos 

52012, em apenso.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 31181 Nr: 677-64.2011.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Alair Valadares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenes - 

OAB:12.333, SARAH CAROLINE MENDES PINHEIRO - OAB:MT 16008, 

VIVIANE SOUZA DO COUTO - OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonathan de Arruda Barbosa 

- OAB:9451, Luciana Veríssimo Gonçalves - OAB:8270/OAB-MS, 

Lucimar Cristina Gimenez - OAB:MT-8506-A, Maristella de Farias 

Melo Santos - OAB:135.132 OAB-RJ, Osmar da Silva Monteiro - 

OAB:7670

 Autos: 677-64.2011.811.0098

Código: 31181

Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença em ação de cobrança de 

indenização de seguro – DPVAT, ajuizada por ALAIR VALADARES DA 

SILVA, em face de MBM SEGURADORA S/A, todos qualificados nos 

autos, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na inicial.

A Executada acostou aos autos, petição de fls. 210-222, informando o 

pagamento espontâneo do valor que entende devido (fls. 206-208), cuja 

quantia já foi levantada pelo Exequente (fls. 212-218), rechaçando assim, 

a alegação do Exequente quanto ao suposto saldo devedor controverso, 

no valor de R$ 2.048,41 (dois mil quarenta e oito reais e quarenta e um 

centavos).

Intimado a se manifestar, o Exequente quedou-se inerte conforme certidão 

de fl. 225.

É o sucinto relato.

Decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a manifestação 

em fls. 210-222, somada à inércia do Exequente, devidamente intimado, a 

extinção do feito é medida que se impõe, ante a preclusão ocorrida quanto 

a pretensão do Exequente.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

anotações e baixas necessárias.

Sem custas e sucumbência, ante a gratuidade deferida (fl. 23) e 

pagamento espontâneo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 29239 Nr: 286-46.2010.811.0098

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernadete Parra Merini - 

OAB:12669, Erykson Thyago Pereira da Silva - OAB:MT0022102O, 

Faustino Lopes dos Santos - OAB:11.135, Jackeline Oliveira Da 

Silva Souza - OAB:8310B, Nucleo de Prática Jurídica e Assistência 

Judiciária FCARP - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Celso Pelegrini - 

OAB:3821, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 Autos: 286-46.2010.811.0098

Código: 29239

Vistos.

Considerando o petitório de fl. 151, em audiência de conciliação, DEFIRO o 

prazo de 05 (cinco) dias para juntada do substabelecimento pelo patrono 

da parte requerida.

Indefiro o pedido de intimação do menor, no intuito de promover a 

substituição no polo ativo, haja vista que a maioridade alegada dar-se-á 

em 28/12/2018 (fl. 19).

Notifique-se o Ministério Público para manifestação, em obediência ao 

disposto no artigo 698 do Código de Processo Civil.

Após, concluso.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 22 de maio de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 28360 Nr: 453-97.2009.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Adalberto Pagliuca Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Toyota do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:1127-A, Manoel Alvares Campos Junior - OAB:9.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magda Luiza Rigodanzo 

Egger - OAB:25731PR, Marili Ribeiro Taborda - OAB:OAB/MT 

14.431-A

 AUTOS Nº. 453-97.2009.811.0098.

CÓDIGO Nº. 28360.

Vistos.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se o devedor para pagar o valor indicado na petição retro, no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil, sem prejuízo da expedição de mandado de penhora e 

avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do Código de Processo Civil.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (Código de Processo Civil, art. 525).

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 22 de maio de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57547 Nr: 162-53.2016.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Soares Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4.482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Catarino Soares - 

OAB:5664

 Autos nº. 162-53.2016.811.0098.

Código nº. 57547.

Vistos.

Tendo em vista o aditamento da inicial, quanto ao bem móvel descrito na 

peça exordial, DEFIRO liminarmente a medida requerida na petição inicial.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mãos do representante da parte autora.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, querendo:

a) Em cinco dias, pagar a integralidade da dívida segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, R$ 21.176,53 (vinte e um mil, 

cento e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos), acrescidos das 

despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2.º, do 

Código de Processo Civil, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus representado pela alienação fiduciária;

b) Em quinze dias, apresentar resposta, mesmo se houver pagado a 
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dívida, hipótese em que pode ter efetuado o pagamento a maior e pretenda 

a restituição do indébito. Todavia, ultrapassado o prazo de 05 (cinco) dias 

e não havendo pagamento, fixar-se-á a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (§ 1º art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911/69).

Autorizo o cumprimento da liminar na forma do art. 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil.

Neste pórtico, comprovada a mora e inadimplemento do devedor, com 

arrimo no § 9º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, desde já determino a 

restrição do bem, cujo resultado segue anexo a presente decisão.

Noutro giro, restando frutífera a apreensão, deverá a parte autora retirar o 

bem no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e, a parte requerida deverá 

entregar a documentação do bem apreendido, devendo ser constato no 

mandado, conforme preconiza o art. 3º, §§13º e 14º do Decreto-Lei nº 

911/69.

Por fim, caso não se concretize a busca e apreensão pelo fato do bem 

não ser encontrado, intime-se o requerente para manifestar sobre 

eventual conversão do feito em ação executiva, conforme dispõe o art. 4º 

do Decreto-Lei nº 911/69.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26084 Nr: 457-08.2007.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nilma Carvalho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Viegas de 

Oliveira - OAB:1378955

 Autos: 457-08.2007.811.0098

Código: 26084

Vistos.

Inicialmente, em consulta no sistema Apolo aos autos 29084, já encerrado, 

verifica-se a necessidade de trasladar, daquele, para este feito, a 

sentença de fls. retro, proferida e lançada naquele processo em 

05/04/2010, com intuito de instruir os parâmetros de cálculos nestes 

autos.

Assim, determino que cópia integral da sentença em epígrafe, seja 

trasladada para este feito, não obstante as providências já realizadas, 

conforme certidões de fls. 125/127, no prazo de 15 (quinze) dias.

Realizado o traslado, considerando a divergência das partes quanto aos 

valores, remetam-se os autos ao Contador Judicial deste juízo para 

elaboração da planilha de atualização de cálculos, nos termos da 

sentença/decisão de fls. 44/44-v com as determinações da sentença 

trazidas dos autos 29084. Os cálculos dar-se-ão no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após a juntada dos cálculos, notifiquem-se as Partes para manifestação 

no prazo de 15(quinze) dias.

Em seguida, façam-se conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50699 Nr: 58-70.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Silva da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Minel Comércio de Madeiras LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:11.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gonçalves de Seixas 

Filho - OAB:15699/MT

 Autos nº. 58-70.2012.811.0098

Código nº. 50699

Vistos.

Considerando o interesse do autor em prosseguir na lide e sua 

impossibilidade de contratar um defensor, conforme certidão de fl. 132, 

realizou-se a nomeação de fl. 133, a qual fora recusada pelo causídico à 

fl. 136.

Diante da ausência de Defensoria Pública nesta comarca, em homenagem 

ao principio constitucional da ampla defesa e contraditório, para viabilizar o 

exercício do direito de acesso à justiça, NOMEIO o douto advogado Dr. 

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA, OABMT 22102, militante nesta 

Comarca com endereço na Av. 13 de maio, 653, Centro – Porto Esperidião 

MT, CEP 78.240-000, para patrocinar os interesses do Autor, nestes 

autos, cujos honorários serão fixados conforme tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil.

Intime-se o ilustre causídico da presente nomeação e para se manifestar 

nos autos no prazo de 15(quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58173 Nr: 635-39.2016.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elidio Merízio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alexandre Maiorquin - 

OAB:8278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 Autos: 635-39.2016.811.0098

Código: 58173

Apenso: 56740

Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução, manejado por Elídio Merizzo em face 

de HSBS Bank Brasil S/A.

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma da Lei nº 

1.060/50 c/c art. 98 do CPC e art. 5º, LXXIV da CRFB, haja vista que, a 

priori, exige-se apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não 

possui condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário

Considerando a tempestividade certificada à fl. 23, recebo os presentes 

Embargos para discussão, SUSPENDENDO o processo principal sob o 

código 56740, em apenso.

Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se acerca dos 

presentes embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 

do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35424 Nr: 309-70.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI PERETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A, Pablo Cortez Loi - OAB:11.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que se manifeste 

acerca da "Nota de Devolução" de Ref.53

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55979 Nr: 818-93.2018.811.0080

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Requerida, via DJE, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, aponte de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões 

de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide, 

conforme r. Decisão de ref. 22.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47163 Nr: 1189-91.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE SILVA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:18678/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte 

Autora, via intimação pessoal, para que promova o recolhimento do valor 

da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para cumprimento do mandado de Execução. (Obs.: 

Mandado de Execução são 3(três) atos a serem cumpridos pelo Oficial de 

Justiça).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36757 Nr: 904-69.2015.811.0080

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Atualize-se o sistema Apolo cadastrando os últimos patronos habilitados 

nos autos.

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51239 Nr: 3204-33.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tony Henrique Procopio dos Reis, LEVY DE 

OLIVEIRA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - OAB:17950/A, Ketty Ney 

Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da denúncia para o fim de CONDENAR 

os acusados LEVY DE OLIVEIRA COELHO e TONY HENRIQUE PROCÓPIO 

DOS REIS, já qualificados nos autos, como incursos nas sanções dos 

delitos previstos no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06. Na segunda fase da 

dosimetria das penas, com relação ao acusado LEVY, resta presente a 

atenuante da confissão espontânea, de modo que atenuo a pena do 

acusado em 06 meses, resultando em 08 anos e 06 (seis) meses de 

reclusão. Com relação ao acusado TONY, a pena deverá ser atenuada em 

relação à menoridade de 21 anos, de modo que será mantida em 08 anos 

e 06 (seis) meses de reclusão.Inexistindo causas de aumento e de 

diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda estatal fixada.O regime 

inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o FECHADO para 

ambos os acusados, a teor do que dispõe o art. 33, §2.º, alínea “a”, do 

Código Penal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44254 Nr: 2707-53.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILHENA AERO AGRÍCOLA LTDA-EPP, RUI 

MORANDI DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte 

Autora, via DJE, para que promova o recolhimento complemento do valor 

da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para cumprimento do mandado. (OBS.: Mandado de 

Execução são 3(três) atos a serem cumpridos, no entanto foi retirada a 

guia de apenas 1(um) ato). Informo ainda aos advogados, que a 

escrivania não tem acesso ao sistema de informática, devendo eventuais 

problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido 

pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através da Assessoria da 

Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não se trata de questão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57085 Nr: 1256-22.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIDO GIRARDI - OAB:11534/RS, 

MURILO DALMOLIN ROMITTI - OAB:92730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento da DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA mediante emissão de 

g u i a ,  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  e l e t r ô n i c o  d o  P J M T ( 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito), devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos, para 

cumprimento do Mandado de Intimação. Informo ainda aos advogados, que 

a escrivania não tem acesso ao sistema de informática, devendo 

eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser 

resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através da 

Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não se 

trata de questão processual.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45813 Nr: 597-47.2017.811.0080

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS, GADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para efetuar o 

recolhimento das CUSTAS PROCESSUAIS processuais para distribuição 

da Carta Precatória ou que providencie sua distribuição na Comarca 

deprecada, devendo comprovar o recolhimento diretamente no Juízo 

Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12645 Nr: 1149-95.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar as partes, via DJE e remessa dos autos, dos 

alvarás eletrônicos expedidos de ref. 20 para levantamento dos valores 

devidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58561 Nr: 2052-13.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINORGAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES 

S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERNANDES 

GARDELIN - OAB:132650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda-se conforme comunicação do Juízo Deprecante.

 Oportunamente, devolva-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52624 Nr: 3948-28.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON MESSIAS MATOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A, MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Vistos.

Intime-se a Defesa para apresentar memorais escritos em 5 dias.

 Decorrido o prazo, certificar. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34565 Nr: 1451-46.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taís Zerger, ISABELLA ZERGER DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACILENE SANTOS DE OLIVEIRA, ITAU 

SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, ESPÓLIO DE OMÉLIO FERNANDES 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Providencie-se o necessário, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55687 Nr: 718-41.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RIBEIRO PEDROZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF28: Defiro o pedido, por economia processual. Proceda-se ao 

necessário, regularizando as datas no sistema Apolo.

 Ciência ao INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58999 Nr: 2216-75.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO CANOINHAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON PAULO RUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALKYRIA SCKUDLAREK - 

OAB:35598/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o recolhimento do valor 

da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para cumprimento do mandado. (Obs.: Mandado de 

Execução são 3(três) atos a serem cumpridos). Informo ainda aos 

advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de informática, 

devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do 

Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através 

da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não 

se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58938 Nr: 2199-39.2018.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA BARROSO DE ABREU, Agustinha 

José de Campos, DIVINO DORNELES DE CAMPOS, Fernando Barroso de 

Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial. Cite-se.

Expeça-se mandado de pagamento, concedendo à parte ré o prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento voluntário e o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

A parte ré será isenta do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo.

Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 do 
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CPC.

Independentemente de prévia segurança do juízo, a parte ré poderá opor, 

nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação 

monitória.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35920 Nr: 570-35.2015.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mizael Nunes Perdigão Souza Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o 

réu MIZAEL NUNES PERDIGÃO SOUZA JUNIOR, qualificado nos autos, 

como incurso nas penas do artigo 303, parágrafo único (c.c artigo 302, 

§1°, inciso III), por duas vezes, e por uma vez no art. 305, caput e 306, 

caput, tudo c/c art. 298, inciso III, da Lei n° 9.503/97, ao cumprimento de 02 

(dois) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 40 

(quarenta) dias-multa, no valor mínimo legal, além da suspensão da 

habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 04 (quatro) 

anos.Ausentes os requisitos necessários à decretação da prisão 

preventiva, poderá o réu recorrer em liberdade.Em relação à fiança, 

cumpra-se o art. 336, do Código de Processo Penal.Após o trânsito em 

julgado, oficie-se ao DETRAN para a suspensão da carteira de habilitação 

do acusado, lance-se o nome do sentenciado no Livro do Rol dos 

Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as 

cautelas e formalidades legais. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30548 Nr: 540-05.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gentil José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar as partes, via DJE, (REF 23).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42008 Nr: 1558-22.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, nesta data, procedi com o cadastro da 

RPV no e-PrecWeb, Requisição nº 0000021.2018.8.00847 e 

0000022.2018.8.00847, conforme documentos em anexo

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34525 Nr: 1431-55.2014.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAIMUNDO SILVA BALDEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ RAIMUNDO SILVA BALDEZ, Cpf: 

23830328320, Rg: 2192469-4, Filiação: Sebastião Rosa da Silva Baldez e 

Manoel Cruz Baldez, data de nascimento: 26/08/1961, brasileiro(a), natural 

de Arame-MA, viúvo(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, 

da Lei nº 11.343/06.

Despacho: Vistos. Defiro o pedido ministerial retro. Cite-se o acusado no 

endereço apontado pelo Ministério Público. Em caso positivo e informando 

o denunciado não possui condições financeiras para contratar advogado, 

em observância ao princípio da celeridade processual, nomeio o advogado 

Aleksander Pasoti Fossa, inscrito na OAB/MT 18.252/A, para atuar na 

defesa técnica do acusado, bem como apresentar defesa preliminar. 

Restando a diligência infrutífera, desde já, defiro a notificação do 

denunciado por edital pelo prazo de 15 (quinze) dias, conforme preceitua 

o artigo 361 do CPP. Notificado por edital e permanecendo o denunciado 

inerte, determino a suspensão do processo e o curso de seu prazo 

prescricional, nos termos do artigo 366 do CPP. Aguardem-se os autos em 

arquivo provisório o cumprimento das diligências. GESTOR JUDICIÁRIO: 

saliento a urgência no cumprimento dos atos processuais e observância 

de seus prazos, uma vez que o presente feito pertence a META 02 DO 

CNJ. Cumpra-se. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosiane da Mata 

Pereira, digitei.

Querência, 30 de maio de 2018

Roger Maurício Campos dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 020/2018.

THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITO, MM. JUIZ DE DIREITO 

EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA – MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

RESOLVE:

REVOGAR a Portaria nº. 029/2017/DF de 21/09/2017, que designou o 

Técnico Judiciário o Sr. Thiago Afonso Carolo Teichmann matrícula nº. 

10.813, para exercer a função de confiança de Gestor Judiciário 

Substituto, com efeitos a partir desta data.

Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

 Ribeirão Cascalheira – MT, 29 de maio de 2018.

 Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Juiz de Direito

PORTARIA Nº 021/2018.

THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITO, MM. JUIZ DE DIREITO 

EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA – MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

RESOLVE:

REVOGAR a Portaria nº. 029/2017 de 02/10/2017, que designou o Técnico 

Judiciário o Sr. Felipe Rabaioli Ramos matrícula nº. 32.524, para exercer a 

função de confiança de Gestor Administrativo 3, com efeitos a partir desta 

data.

Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

 Ribeirão Cascalheira – MT, 29 de maio de 2018.

 Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Juiz de Direito

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49511 Nr: 2327-96.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Flávia Bedin Andreolla, FLÁVIO ERNESTO 

ANDREOLLA, SONIA MARTA BEDIN ANDREOLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIZE HEUKO - OAB:30.356/PR, 

GUILHERME FERNANDES PEREIRA - OAB:73065, José Ivan Guimarães 

Pereira - OAB:13.037/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:240943, Pericles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:PR 18.294

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono os autos, com a finalidade de INTIMAR a parte requerente para 

que providencie o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 5.370,00(cinco mil trezentos e setenta reais) mediante Guia a 

s e r  r e t i r a d a  n o  s e g u i n t e  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, conforme certidão 

de referência 22, juntada em 29/05/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57021 Nr: 1875-52.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO MARIEL SILVA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).

No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57020 Nr: 1874-67.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEJAR GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).

No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57019 Nr: 1873-82.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE BARBOSA MONTEIRO, CLAUDETE 

BARBOSA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).

No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57018 Nr: 1872-97.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO MORAIS BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).

No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44459 Nr: 1994-81.2016.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DEHON VIANA LOPES - ME, JOÃO 

DEHON VIANA LOPES, MARCOS VINICIUS PESSOA GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ALMEIDA LEAO - 

OAB:17068/O

 Impulsiono o feito para o patrono da parte autora ter ciencia da Guia de 

Diligência de ref. 24, para que manifeste em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49894 Nr: 2533-13.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:17.880-A, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 Vistos.

Designo o dia 20 de junho de 2018, às 16:30 horas (horário oficial de Mato 

Grosso) para interrogar o Acusado.

Intimem-se as Partes e, em sendo o caso, expeçam-se os ofícios 

necessários.

 Sem prejuízo, remetam-se os autos ao Ministério Público para que se 

manifeste sobre o pedido formulado pela Defesa.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50432 Nr: 2764-40.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romário Feitosa Ferreira, Eloi Neto Vieira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A, Deusiano Ferreira dos Santos - OAB:OAB/MT 

6883-A

 Vistos.

Designo o dia 20 de junho de 2018, às 16:00 horas (horário oficial de Mato 

Grosso) para interrogar os Acusados.

Intimem-se as Partes e, em sendo o caso, expeçam-se os ofícios 

necessários.

 Sem prejuízo, remetam-se os autos ao Ministério Público para que se 

manifeste sobre o pedido formulado pela Defesa do Acusado Romário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51517 Nr: 3244-18.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVERCINO ANTUNES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Ribeirão Cascalheira - OAB:

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de junho de 

2018, às 15:30 horas (horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as Partes e Testemunhas e, em sendo o caso, expeçam-se os 

ofícios necessários.

 Sem prejuízo, remetam-se os autos ao Ministério Público para que se 

manifeste sobre o pedido formulado pela Defesa.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53884 Nr: 665-63.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nestivaldo Araújo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 MT

 Vistos.

Uma vez que a audiência não pode ser realizada, por conta do disposto na 

Portaria nº 725/2018 – DGTJ/PRES, a qual suspendeu o expediente no 

âmbito do Poder Judiciário no estado de Mato Grosso no dia 28 de maio de 

2018, redesigno a audiência para o dia 20 de junho de 2018, às 15:00 

horas (horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as Partes e Testemunhas e, em sendo o caso, expeçam-se os 

ofícios necessários.

 Cumpra-se. Às providências.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46715 Nr: 2268-92.2017.811.0052

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ericsom Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto e na toada do parecer do Parquet, à ref. 24, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para, com fundamento no § 

4º do art. 109 da Lei n. 6.015/73 e art. 487, I do CPC, DETERMINAR seja 

procedida à RETIFICAÇÃO no assento de nascimento (MATRÍCULA: 

0656830255 1980 1 00003 179 0002114 84), FAZENDO CONSTAR 

“ERICSON SILVEIRA” como nome legítimo e correto.TRASLADE-SE o 

respectivo mandado de retificação, que ficará arquivado.Outrossim, 

DETERMINO a expedição do pertinente mandado de retificação à contra 

entrega pelo autor da Certidão Nascimento original.Por oportuno, 

DECLARO EXINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

I do CPC.Sem Custas nos termos do artigo 98 e 99 do Código de Processo 

Civil. P.I.C.Após o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41968 Nr: 1996-35.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Xavier de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Tebaldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT - 11473/B

 Processo n. 1996-35.2016.811.0052 (Código: 41968)

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que os embargos à execução foram 

juntados a esta ação de execução, todavia estes devem ser distribuídos 

por dependência e autuados em apartado, nos termos do art. 914, § 1° do 
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CPC. .

 Assim, DETERMINO que o Sr. Gestor Judiciário desentranhe os embargos 

à execução e efetue distribuição por dependência e autuação em autos 

apartados.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52814 Nr: 1615-56.2018.811.0052

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Municipio de Salto do Céu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . OFICIE-SE ao Conselho Tutelar, bem como a Polícia Militar para que o 

primeiro realize a fiscalização, e o segundo faça o patrulhamento 

ostensivo do evento em baila, nos termos do art. 131 e seguintes do ECA, 

inclusive podendo requisitar os bons préstimos dos aparelhos públicos de 

segurança in loco.17. DETERMINO que o requerente providencie a juntada 

dos documentos da vistoria que será realizada pelo Corpo de Bombeiros 

até as vésperas do referido evento.18. CIÊNCIA ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO.19. Isenção legal de custas e emolumentos nos termos da norma 

4.2.2 da CNGC/MT.20. Certificado o trânsito em julgado desta Sentença, 

ARQUIVAR os autos conforme CNGC.21. PUBLIQUE-SE, INTIME-SE e 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com URGÊNCIA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50078 Nr: 306-97.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bibiana Benedita da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 306-97.2018.811.0052 – Código 50078

Vistos em correição.

REDESIGNO a audiência anteriormente marcada, para o dia 14 de junho de 

2018, às 17h30min, em face da participação desta Magistrada em curso 

de formação continuada, ministrado pela Escola Superior da Magistratura 

de Mato Grosso – ESMAGIS-MT, nos dias 10 e 11 de maio do corrente ano 

em Cuiabá/MT.

 INTIMEM-SE nos termos da última decisão exarada.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32738 Nr: 1196-12.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madalena Joana Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar elementos, inclusive 

prova testemunhal, que comprovem o desemprego do segurado após a 

sua última anotação em carteira de trabalho ou registro do CNIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12207 Nr: 33-02.2010.811.0052

 AÇÃO: Mandado de Segurança Coletivo->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clodoaldo Tiago de Queiroz, Carlos Tiago de Queiroz, 

Márcia Tiago de Queiroz Sene, Mariza Tiago de Queiroz Silva, Cleiton Tiago 

de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Ivone Adorno - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Pires Atala - 

OAB:6062/MT

 Certifico e dou fé que em cumprimento a r. decisão de ref. 6, designo 

audiência de conciliação para o dia 18 de agosto de 2018, às 17h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12353 Nr: 190-72.2010.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jona Maria da Vitória

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

pugnar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42265 Nr: 54-31.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Henrique Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DOS 

SANTOS JUNIOR - OAB:MT - 21786-O

 Processo nº 54-31.2017.811.0052 – Código 42265

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (ref. 15) onde informou 

não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. CARLOS ROBERTO 

DOS SANTOS JÚNIOR, OAB/MT n. 21.786/O, para que atue como 

advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela 

vigente da OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, 

prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos 

termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38303 Nr: 8-76.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniela Costa Souza, José Aparecido dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Processo nº. 8-76.2016.811.0052 – Código: 38303
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Vistos em correição.

Em juízo de admissibilidade, RECEBO OS RECURSOS DE APELAÇÃO, 

interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Ref. 156) e 

pela Defesa (ref. 144), em seus efeitos legais (art. 597 do CPP), uma vez 

que tempestivos, consoante certidões de refs. 152 e 157.

Dê-se VISTA sucessiva ao apelante e ao apelado, para que no PRAZO DE 

8 (OITO) DIAS, apresentem as devidas razões dos recursos interpostos, 

conforme literalidade do art. 600 do CPP.

Após, sem novas conclusões, em conformidade com os atos processuais, 

dê-se VISTA sucessiva ao apelado e ao apelante, para que, em IGUAL 

PRAZO, apresentem as contrarrazões recursais.

Por fim, de tudo cumprido, providencie a REMESSA dos autos ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, para o devido processamento/julgamento 

dos recursos interpostos – art. 601 do CPP, com as nossas homenagens.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43911 Nr: 769-73.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto de Souza Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Castelo Branco Oliveira 

Junior - OAB:13.555

 Processo nº 769-73.2017.811.0052 – Código 43911.

Vistos em correição.

Em razão das tentativas infrutíferas em interrogar o acusado, DEFIRO “in 

totum” a cota Ministerial de ref. 64, pelo que DECRETO A REVELIA do réu 

Adalberto de Souza Dias, com fundamento do artigo 367 do Código de 

Processo Penal.

 Ademais, com fulcro no art. 402 do CPP, DETERMINO a intimação da 

Defesa para se manifestar, no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sobre 

derradeiras diligências, caso vislumbre necessidade.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41114 Nr: 1431-71.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato da Silva Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DOS 

SANTOS - OAB:5701/A

 Processo nº 1431-71.2016.811.0052 – Código 41114

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (ref. 14) onde informou 

não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. CARLOS ROBERTO 

DOS SANTOS, OAB/MT n. 5701-A, para que atue como advogado nesta 

ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38828 Nr: 290-17.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednaldo dos Santos, Paulo Sérgio Dias de 

Almeida, Valdemir Dutra Ferreira, Fernando de Oliveira Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Delair Teixeira de Alcantara - 

OAB:OAB/MT 15.351, Marcel de Sá Pereira - OAB:12070/MT, Marco 

Antonio Corbelino - OAB:OAB/MT 14.315, Sérgio Vieira Ramos - 

OAB:5012/A

 Processo nº 290-17.2016.811.0052 – Código 38828

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de restituição da motocicleta Honda/XR, placa 

NIZ-1143, intentado pela defesa à ref. 139.

 Conforme restou consignado (ref. 113), porque absolvido o réu, a 

restituição da motocicleta retromencionada se daria com o trânsito em 

julgado da r. sentença.

 Entretanto, inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de 

apelação tempestivamente (ref. 127).

É O NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Em detida análise, assevero que assiste razão ao “Parquet”, visto que 

não é possível a análise do pedido de restituição enquanto não houver o 

trânsito em julgado da sentença, considerando que o objeto em questão 

ainda interessa ao processo, na forma do art. 118 e 120 do Código de 

Processo Penal.

 Desta feita, DEFIRO o requerimento formulado pelo MPE à Ref. 144, pelo 

que, em juízo de admissibilidade, RECEBO O RECURSO DE APELAÇÃO, 

(ref. 127), em seus efeitos legais (art. 597 do CPP), uma vez que 

tempestivo, consoante certidão de Ref. 145.

Dê-se VISTA ao apelante, para que, no prazo de 8 (oito) dias, apresente 

as devidas razões ao recurso interposto, conforme literalidade do art. 600 

do CPP.

Após, sem novas conclusões, em conformidade com os atos processuais, 

dê-se VISTA ao apelado, para que, em igual prazo, apresente as 

contrarrazões recursais.

Por fim, de tudo cumprido, providencie a REMESSA dos autos ao E. 

Tribunal de Justiça deste Estado, para o devido processamento/julgamento 

dos recursos interpostos – art. 601 do CPP, com as nossas homenagens.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78739 Nr: 4391-26.2017.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Trajano Silva, Elizabeth Nunes de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Lemes S. Junior - 

OAB:MT 14.374

 Vistos.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude da remoção deste magistrado para a 

Comarca de Rosário Oeste/MT, conforme Ato n.º 182/2018-CMag, 

publicado em 12/03/2018, no DJe, designo nova assentada para o dia 13 

de junho de 2018 às 14h00min.

Intime-se.

Ciência ao MPE e à Defensoria.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro
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 Cod. Proc.: 82022 Nr: 1781-51.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINA MARTINS TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

Em sede de tutela antecipada, a parte autora pugna pela concessão de 

liminar para fim de conceder provisoriamente o direito à percepção do 

benefício ora pleiteado.

 A concessão de tutela antecipada de urgência, por disposição do artigo 

300 do CPC, requer a existência de dois pressupostos, quais sejam a 

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

processo. No caso dos autos, porém, a probabilidade do direito não resta 

evidenciada, uma vez que os parcos elementos probatórios coligidos aos 

autos não permitem, com razoável grau de verossimilhança, supor que ao 

final do processo a parte autora sagrar-se-á vencedora.

Ademais, impende destacar que a decisão da autarquia previdenciária tem 

natureza jurídica de ato administrativo, razão pela qual reveste-se dos 

atributos da presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, 

competindo assim à parte prejudicada, demonstrar cabalmente a 

existência de qualquer vício capaz de infirmá-lo, o que não é a hipótese 

dos autos.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO o 

pedido de antecipação da tutela, o que faço com arrimo no art. 300 do 

CPC.

CITE-SE o Requerido para que integre a lide e conteste a ação no prazo 

legal.

Sendo o caso, proceda o (a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se a autora para apresentação de 

impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71856 Nr: 752-97.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelson Carlos dos Santos, Ronnye Luiz Márcio 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNA MARIELLY DA 

SILVA SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O, Julio Silo da 

Conceição Filho - OAB:OAB/MT 18.061-O, ROBERTO ALMEIDA GIL - 

OAB:7154

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007 CGJ impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar os advogados dos réus, da sentença 

proferida nos autos, resumidamente transcrita: ...Ante o exposto, e tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal, para CONDENAR os réus GELSON CARLOS DOS SANTOS e 

RONNYE LUIZ MÁRCIO DA SILVA, qualificados nos autos, como incursos 

nas sanções previstas no artigo 157, § 3º, parte final, do Código Penal, e 

artigo 244-B, § 2º, da Lei 8069/90 (ECA), na forma do art. 69 do Código 

Penal, com a incidência da Lei 8.072/90, sendo a condenação do réu 

RONNYE LUIZ MÁRCIO DA SILVA na forma do art. 29 do Código Penal...IV 

- DOSIMETRIA DA PENA:...V.1 – GELSON CARLOS DOS 

SANTOS.........Sendo a hipótese de se aplicar o art. 69 do Código Penal, 

fica o réu GELSON CARLOS DOS SANTOS condenado definitivamente à 

pena de 29 anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 55 

(cinquenta e cinco) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 do 

salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao 

disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal, por entender 

necessária e suficiente para a reprovação do crime. Diante do que 

estabelece o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, deverá o sentenciado 

iniciar o cumprimento de pena em regime fechado. Não há que se falar em 

substituição (art. 44 do CP) ou suspensão da pena (art. 77), em razão de 

não ter o acusado não preencher os requisitos legais objetivos e 

subjetivos. IV.2 – RONNYE LUIZ MÁRCIO DA SILVA........Sendo a hipótese 

de se aplicar o art. 69 do Código Penal, fica o réu RONNYE LUIZ MÁRCIO 

DA SILVA condenado definitivamente à pena de 23 (vinte e três) anos e 4 

(quatro) meses de reclusão e.....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82063 Nr: 1799-72.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 7973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO 

o pedido de antecipação da tutela, o que faço com arrimo no art. 300 do 

CPC.Com efeito, visando dar regular e célere processamento ao feito, 

imperiosa a observância do que vaticina a Recomendação n.º 1/2015 do 

Conselho Nacional de Justiça, que, embora inicialmente prevista para as 

ações de auxílio-invalidez e ou aposentadoria por invalidez, faz-se 

plenamente aplicável ao caso posto, vejamos: Art. 1º Recomendar aos 

Juízes Federais e aos Juízes de Direito com competência previdenciária ou 

acidentária, nas ações judiciais que visem à concessão de benefícios de 

aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente e dependam 

de prova pericial médica, que:I - ao despacharem a inicial, considerem a 

possibilidade de, desde logo, determinarem a realização de prova pericial 

médica, com nomeação de perito do Juízo e ciência à parte Autora dos 

quesitos a ele dirigidos, facultando-se às partes a apresentação de outros 

quesitos e indicação de assistentes técnicos, e, se possível, designando 

data, horário e local para o ato;II - a citação do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) seja realizada acompanhada de laudo da perícia judicial, 

possibilitando a apresentação de proposta de acordo ou resposta pela 

Procuradoria-Geral Federal;III - priorizem a concentração das perícias, 

viabilizando a participação da assistência técnica das partes;IV - também 

ao despachar a inicial, intimem o INSS para, sempre que possível, fazer 

juntar aos autos cópia do processo administrativo (incluindo eventuais 

perícias administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados 

relacionados às perícias médicas realizadas. Para tanto, NOMEIO como 

perito judicial, independentemente de compromisso, o Dr. WINSTON 

CARLOS DA SILVA, CRM/MT 9.555, com endereço profissional na AV. 

SENADOR METELLO, N° 1683 – BAIRRO PORTO, CUIABÁ/MT, CEP: 

78032-175 (e-mail: winston.carlos@outlook.com), devendo o mesmo ser 

intimado [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81873 Nr: 1689-73.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL ROSARIO OESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilei Fatima de Almeida Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Citem-se o(s) executado(s) para que, no prazo de três (03) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida, acrescida de custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em dez por 

cento (10%) sobre o valor da causa.

O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá 
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ser expedido em duas (02) vias, a primeira com o propósito de promover a 

citação e a segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação e 

depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal de três (03) dias.

Citados o(s) executado(s), o Srº Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 No caso de integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Para o cumprimento do mandado por Oficial de Justiça, verifique-se o 

disposto no art. 212, do CPC.

Citem-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 75870 Nr: 2890-37.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO ALVES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MARCOS NUNES 

PEREIRA - OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:15 foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo, apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 79810 Nr: 396-68.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA HELENA DE SOUZA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CARVALHO 

FEITOSA - OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:17 foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo, apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81054 Nr: 1099-96.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:11 foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo, apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77262 Nr: 3682-88.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NMdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGdPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:19198/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:

 Certifico que a contestação de ref:26, foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo, apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69403 Nr: 2456-82.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ortiz Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:OAB/MT 10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:37, foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo, apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81266 Nr: 1237-63.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SALETE TEREZINHA MACALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:11 foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo, apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77852 Nr: 3986-87.2017.811.0032

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erika Drumond

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARAZUL AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PRIETO - 

OAB:7360/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A vista da certidão de ref. 09, acerca do decurso do prazo sem 

manifestação da parte autora, promova-se o arquivamento do processo 

com as anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54824 Nr: 2825-81.2013.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Petronilho Ojeda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Benedito dos Anjos - 

OAB:OAB/MT 12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelo Requerente, para condenar o 

Requerido a incorporar à remuneração da Requerente o percentual de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 945 de 962



11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para 

URV, bem como, para condenar o Requerido, ao pagamento dos valores 

pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes 

aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão 

apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir 

também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração.Valores que deverão ser corrigidos, desde a citação, com 

correção monetária utilizando o índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 com 

redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e, juros de mora fixados em 6% ao 

ano....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55800 Nr: 677-63.2014.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilio Henrique da Costa - 

OAB:OAB/MT 10327 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007- CGJ, impulsiono 

os autos com a finalidade de intiimar a parte autora da sentença proferida 

nos autos, resumidamente transcrita: ...Ante o exposto, forte em tais 

fundamentos de fato e de direito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos formulados pela parte autora, para condenar a parte requerida 

ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mi reais) pelos danos morais 

causados, acrescido de correção monetária desde a data da publicação 

desta sentença (Súmula 362 STJ), e juros de mora de 1% a.m, desde a 

data do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), o 

que faço com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil. À 

vista da sucumbência recíproca das partes, condeno-as às custas em 

proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, e aos honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico 

obtido por cada parte. Transitada em julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. Publique-se. Intime-se Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82023 Nr: 1782-36.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA SILVA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

JOSÉ DA SILVA TRINDADE, ingressou com Ação de Aposentadoria de 

Trabalhador Rural por Idade com Pedido de Antecipação de Tutela, em 

face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, todos devidamente 

qualificados nos autos do processo em epígrafe.

 Nos termos do art. 320, “a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação”.

Compulsando os presentes autos, verifico que a parte autora não 

colacionou a decisão administrativa da autarquia previdenciária que 

indeferiu o pedido do benefício assistencial ora reclamado.

Desta feita, intime-se a parte promovente para que no prazo de 15 

(quinze) dias emende a peça inaugural, trazendo à colação cópia da 

referida decisão administrativa, nos termos do art. 321, do CPC.

O descumprimento da referida medida implicará no indeferimento da peça 

inicial.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81009 Nr: 1065-24.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pantaleão Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Amaral 

Magalhães Filho - OAB:14425

 Vistos.

 Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais do artigo 354 do CPP.

Faça-se, pois, a intimação necessária, podendo a segunda via ou sua 

cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, 

se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na CNGC/MT, itens 2.7.7; 2.7.4; 1.16.1; 7.3.2 e 7.3.3, 

respectivamente.

Dessa forma, designo audiência para inquirição de testemunha para o dia 

14 de junho de 2018, às 14h30min.

Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59665 Nr: 469-45.2015.811.0032

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscelino Borges Lara Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e direito, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de concessão de medidas cautelares, e assim, 

com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c Art. 13 da 

Lei 11.340/06, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito.Consigno que as medidas cautelares produzirão efeitos até o termo 

final da respectiva ação penal ou, inexistindo esta, o arquivamento do 

inquérito policial atinente aos mesmos fatos.Existindo ação penal em curso 

relacionada aos mesmos fatos, transladem-se as peças essenciais 

àqueles autos.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas de estilo.Publique-se.Cumpra-se.Ciência ao MPE.Às 

providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67562 Nr: 1554-32.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kelwilly Henrique Marques Borges, Wesly 

Marques de Almeida, Pedro Henrique de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Magalhães 

dos Santos - OAB:OAB/MT 12.550, NADJA BARROS MARTINS - 

OAB:21491/O, Nilton Marcos Nunes Pereira - OAB:15481

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o recorrente PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, através 

se sei advogado constituído, para que apresente as razões do recurso 

interposto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81769 Nr: 1607-42.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli da Silva Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Leandro Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA CAMPOS 

SOUZA - OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Paula Faustino da 

Silva - OAB:OAB/MT 15829-A
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 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, DEFIRO a Liminar 

requerida, e DETERMINO seja expedido MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE em benefício da parte exequente, do estabelecimento “Mercado 

Caipirão”, e do imóvel residencial denominado lote nº 12, localizado na Av. 

Mal. Humberto Castelo Branco, registrado no RGI de Rosário Oeste, sob 

matrícula nº R-3/7.411, bem como proíbo a parte executada de praticar 

quaisquer atos que atentem contra a posse da exequente, sob pena de 

multa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em caso de 

descumprimento da liminar, sem prejuízo de se adotar outras medidas 

eficientes ao cumprimento desta decisão, inclusive de caráter criminal. [...]. 

Com isso, determino que se proceda o translado desta decisão aos autos 

Cód. nº 81426.Expeça-se, pois, mandado em favor da exequente, 

citando-se o executado para satisfazer voluntariamente a obrigação no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se que, somente após esgotado 

tal prazo, o cumprimento do mandado de reintegração será imediato. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências. Rosário Oeste/MT, 30 de maio de 2018.Ricardo Nicolino de 

CastroJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-57.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000566-57.2017.8.11.0032. REQUERENTE: CELIA RODRIGUES DE 

AMORIM REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, em face ao disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Passo então 

a sentenciar o processo no estado em que se encontra com apoio no art. 

355 do NCPC. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pela parte reclamante em 

desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante 

afirma desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto 

ao sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial 

que possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi 

indevida. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento 

hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do 

crédito, mormente porque não trouxe aos autos nenhum contrato assinado 

pela parte autora, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

relação jurídica entre as partes que originou o débito negativado pela 

reclamada, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação indevida, porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança ou fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude 

altamente qualificada. Negando o consumidor a relação comercial com a 

empresa, incumbe a essa demonstrar de forma inconteste que a cobrança 

refere-se aos serviços solicitados e efetivamente prestados, o que não 

vislumbro no presente caso, significando dizer que o mesmo não logrou 

êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do 

NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu 

sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo 

que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar: “RECURSOS INOMINADOS - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE SERASA - S.A - AFASTADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADO - 

DEVER DE INDENIZAR - RISCO DA ATIVIDADE - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA - RECURSOS DE AMBOS 

RECORRENTES - CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” (RNEI, 2121/2012, Dr. 

Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

j. 02/10/2012, DJE 11/10/2012). Assim, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, 

resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos 

morais visa minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem 

importar em enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata 

punição ao ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à 

prática de novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais 

que se vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 mostra-se eficaz para 

compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações 

pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida e, assim, DECLARO a inexistência do débito apresentado pelo 

reclamante, DETERMINO a exclusão definitiva de seus dados dos 

cadastros de inadimplentes em relação à dívida em exame, e ainda 

CONDENO a reclamada no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à 

parte reclamante, a título de indenização por danos morais. Os juros de 

mora serão calculados à base de um por cento ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com incidência 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 
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prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79239 Nr: 98-47.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECLARO saneado o processo.Prosseguindo, faz-se necessária a 

realização de perícia médica e estudo socioeconômico do caso.Para tanto, 

NOMEIO perito judicial o Dr. RICHARD PEROTO, com endereço profissional 

na Av. Santo Antônio, s/n, Centro, Santo Antônio do Leverger/MT, que 

deverá providenciar seu cadastro junto ao banco de peritos da 

Corregedoria Geral da Justiça, caso não o tenha feito.Fixo de plano seus 

honorários periciais no importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

conforme orienta o item n.º 3, subitem 3.2, da Tabela de Honorários 

Periciais, da Resolução n.º 232 do Conselho Nacional de Justiça, de 

13/07/2016.Dê-se CIÊNCIA ao perito do encargo para o qual está 

incumbido, devendo apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, currículo e 

contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais, consoante o teor do artigo 465, § 

2º CPC, bem como indicar local para ter início a produção da 

prova.INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem nos termos do artigo 465, § 1º do CPC.Escoado o prazo 

para as partes acima mencionado, INTIME-SE o perito, encaminhando cópia 

dos quesitos a serem respondidos (que deverão instruir o mandado de 

intimação) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à realização 

de perícia no Requerente. O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da data em que o perito for cientificado dos 

quesitos apresentados pelas partes, que deverá conter resposta 

separada para cada um dos quesitos formulados.Após a apresentação do 

laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 (quinze) 

dias.Ademais, no presente caso, para melhor análise do pleito do autor, há 

necessidade de realização de estudo socioeconômico a ser levado a 

efeito pelo Assistente Social deste Juízo. Intime-se o Assistente Social do 

juízo, para, no prazo de 15 (quinze) dias, elaborar parecer da realização 

do estudo socioeconômico.Oportunamente deliberarei quanto à audiência 

de instrução e julgamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85635 Nr: 649-90.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FISR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON GOMES DA SILVA - 

OAB:24223/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO 

- OAB:9274/O

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Francine de Moura Ribeiro, OAB/MT 9.274 (Tel: 3023-0176 ou 98142-6995) 

como Defensora Dativa da parte requerida Benigno Pereira de Souza Neto, 

para atuar neste feito. Os honorários advocatícios serão fixados de 

acordo com a tabela da OAB/MT e levando em consideração os atos 

processuais praticados.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-62.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADONES LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 30 de maio de 2018 MARLY SAVASSA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-77.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADONES LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 30 de maio de 2018 MARLY SAVASSA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 030/2018-CA

A Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de São José dos Quatro Marcos - Estado de Mato 

Grosso, na forma da Lei e no uso de suas atribuições;

 CONSIDERANDO a Portaria 382/2014-PRES, de 02 de outubro de 2014, 

que regulamenta, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

o controle de frequência, bem como, a prestação de serviços 

extraordinários e disciplina o banco de horas e a utilização dos créditos;

CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos do Pedido de Providências 

n. 128/2017 (CIA 0133611-76.2017.8.11.0000) requerido pelo SINDOJUS, 

concernente a solicitação de alteração do Art. 2º, § 3º da Portaria n. 

382/2014-PRES, de modo a possibilitar que os Oficiais de 

Justiça/Avaliadores das comarcas do interior, de Entrância Especial e que 

atuam no 2º Grau de Jurisdição, passem a registrar o ponto duas vezes 

na semana;

RESOLVE:

Art. 1º - ESTABELECER o período das 13 às 18h, às terças e quintas- 

feiras, para o registro manualmente do ponto pelos Oficiais de Justiças, do 

mesmo modo aos que estiverem escalados para o regime de plantão, 

sendo que o livro ponto ficará disponível na Central de Administração, 

ficando terminantemente proibido registro após as 18h, devendo a Gestora 

Geral, todo final de mês, proceder atestes na folha de frequência;

§ 1º - DETERMINAR que, quando for feriado nas terças ou quintas-feiras, 

o registro do pondo deverá ser realizado no primeiro dia útil subsequente;

Art. 2º - DESIGNAR o período das 13 as 18h, à terças e quintas-feiras, 

para atendimento dos oficiais de Justiça pela Central de Mandados, 

referente também, ao sistema PJE, ficando vedada a distribuição, carga e 

recebimento de mandados fora deste horário, salvo quando destinados ao 
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regime de plantão, devendo o Gestor(a) Judiciário(a) e o Gestor da Central 

de Mandados se atentarem as matérias estritamente relacionada a plantão;

§ 1º - As diligências para pagamento dos Oficiais de Justiça deverão ser 

processadas somente nas terças e quintas feiras, das 13 às 18h, ficando 

vedado o processamento fora desse horário, salvo quando destinados ao 

regime de plantão;

§ 2º - ESTABELECER que quando for feriado nas terças ou quintas feiras, 

o atendimento pelos Oficiais de Justiça na Central de Mandados do Fórum 

desta Comarca será feito no primeiro dia útil subsequente;

§ 3º - Caso o Oficial de Justiça Plantonista tenha que cumprir diligência 

fora do perímetro urbano da sede desta comarca, deverá deixar de 

sobreaviso o próximo Oficial Plantonista que estiver na cidade vez que, 

caso haja necessidade, o mesmo será convocado pela Central de 

Mandados;

 Art. 3º - DETERMINAR o período das 13 às 18h, diariamente, para 

atendimento da Secretaria da Vara Única pela Central de Mandados, 

ficando vedado o recebimento e devolução de mandados fora deste 

horário, salvo em regime de plantão;

Art. 4º - INFORMAR que os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria 

do Foro desta Comarca.

 Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º - Afixe-se cópia no átrio deste Fórum no local costumeiro e 

publicada pela imprensa, bem como, encaminhe cópia ao Conselho da 

Magistratura, assim como, ao Gestor Judiciário desta Comarca, Central de 

Mandados e Oficiais de Justiça.

Publique-se. Registre-se. Comunique-se e cumpra-se.

 São José Quatro Marcos, 30 de maio de 2018.

Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini-Juíza de Direito e Diretora do Foro

 

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87146 Nr: 1205-37.2018.811.0039

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIX MANOEL SOUZA PINTO ALVARES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO 

OESTE DE MATO GROSSO - CISOMT, RONALDO FLOREANO DOS 

SANTOS, DANILO DOS SANTOS BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS MARC SOARES DA 

SILVA - OAB:19804/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006

 Portanto, entendendo que não foram satisfeitos os requisitos 

autorizadores da antecipação, nos termos do art. 7º, III da Lei n.º 

12.016/09 e com fundamento no elencado no art. 7º, §2º, da mesma Lei, 

indefiro a liminar pleiteada pela nesta ação mandamental.Notifique-se a 

autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). 

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, 

também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), 

expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença 

( a r t .  1 2 ,  p a r á g r a f o  ú n i c o ) . I n t i m e - s e . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 25 de abril de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72864 Nr: 2593-43.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CLEITON BARATELA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SILVA SOUZA - 

OAB:19895/O

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO DA AUTORA, PARA QUE PROVIDENCIE A 

RETIRADA DA CARTA PRECATORIA NA SECRETARIA DA VARIA ÚNICA, 

PARA SEREM DISTRIBUIDA NO JUIZO DEPRECADO, E POSTERIORMENTE 

APRESENTAR COMPROVANTE DE DISTRIBUIÇÃO DA MESMA. NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 14157 Nr: 1879-35.2006.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, ELIANE 

ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, JULIANO 

DUARTE PRIOTO - OAB:18566/O

 Autos nº 1879-35.2006.811.0039.

Código 14157.

Vistos.

Cuida-se de Execução de Alimentos, com bens penhorados em folhas n. 

142/143 e 144, tendo à parte exequente requerido a adjudicação dos bens 

penhorados.

Diante do exposto, e verificando que o valor da dívida equivale ao valor 

dos bens penhorados e avaliados em folhas n. 142/143 e 144, defiro o 

pedido formulado pela exequente em folha n. 225/226, e adjudico em seu 

favor os bens penhorados, pelo valor da avaliação.

 Proceda-se a remoção dos bens penhorados e lavre-se o Auto de 

Adjudicação.

Por fim, postergo a análise dos demais pedidos e DETERMINO a intimação 

da parte exequente para apresentar planilha atualizada da dívida com o 

abatimento dos valores já penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54760 Nr: 2499-03.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO DUTRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR 

FILHO - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 2499-03.2013.811.0039.

CÓDIGO Nº 54760.

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos da Instancia Superior, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão
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 Cod. Proc.: 108293 Nr: 956-66.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 3ª VARA DA COMARCA DE DRACENA - SP, JUSTIÇA 

PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE ALMEIDA CARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISON MONTAGNER - 

OAB:23239, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - OAB:22151/O

 Intimação da parte ré, na pessoa de seu advogado, acerca da audiência 

redesignada para a data de 24.07.2018 às 16h20min na sede deste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40368 Nr: 332-61.2011.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEILOR SEIDLER, ALCEU DAL´MASO, TEREZA 

PEREIRA DE MELO DALMASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:261030/SP, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 

19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerer o que direito face o desarquivamento do 

feito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 96083 Nr: 3139-78.2016.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES DAMACENO, OTACIL VICENTE 

GODOZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 Vistos etc.

Diante do trânsito em julgado do acórdão que manteve a sentença de 

pronúncia de ref. 147, INTIMEM-SE acusação e defesa para que se 

manifestem nos termos do art. 422 do CPP.

Após, certifique-se o necessário e concluso para deliberações.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 81524 Nr: 850-12.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., 

PAULO CESAR FAVARO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA – EXODUS I, GRUPO SIFRA / OPINIÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA NESTORIO - 

OAB:MT 18406-A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO DE MATTOS SABINO 

JÚNIOR - OAB:17.134/PR, CRISTIANO TRIZOLINI - OAB:192.978, JOSE 

LUIS DIAS DA SILVA - OAB:119848

 Ate o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para:1) DECLARAR a INEXISTÊNCIA de relação jurídica entre as partes e, 

em consequência, a INEXIGIBILIDADE das duplicatas: 1.1)Duplicata 

Contrato n.º 573 – Valor R$ 37.700,00; Opinião/Sifra.1.2) Duplicata 

Contrato n.º 574 – Valor R$ 22.708,40 – Opinião/Sifra;1.3) Duplicata 

Contrato n.º 575 – Valor R$ 21.000,00 - Opinião/Sifra;1.4) Duplicata 

Contrato n.º 576 – Valor R$ 15.901,60 – Opinião/Sifra;1.5) Duplicata 

Contrato n.º 568 – Valor 72.540,00 – Fundo de Investimento Exodus.2) 

Compensar os créditos da empresa requerente sendo o credito de R$ 

462.730,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil setecentos e trinta reais) 

e o débito de R$ 342.265,80 (trezentos e quarenta e dois reais duzentos e 

sessenta e cinco reais e oitenta centavos), sendo o crédito resultante em 

favor da requerente em R$ 120.464,20(cento e vinte mil quatrocentos e 

sessenta e quatro centavos e vinte centavos).3) CONDENAR a requerida 

SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA ao 

pagamento de R$ 120.464,20(cento e vinte mil quatrocentos e sessenta e 

quatro centavos e vinte centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e 

com juros de mora de 1% a.m., a partir da data do depósito 

(29/01/2014).4) CONDENAR a requerida SOLO VIVO INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA ao pagamento de custas e despesas 

processuais bem como honorários advocatícios que fixo com fundamento 

no artigo 85 § 2 do CPC em 10% do valor da causa(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29772 Nr: 977-62.2006.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3559-B/MT, EDIMAR LUIZ DA SILVA - OAB:14723/DF, JOSÉ 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 19081-A, SAMIR 

DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 Intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerer o que direito face o desarquivamento do 

feito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30529 Nr: 1608-06.2006.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLÍDIA WUDARSKI-ME, OLÍDIA WUDARSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, JULIO CESAR DE CARVALHO 

JUNIOR - OAB:10.032/MT, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:OAB/SP 

119.859

 Intimação da parte requerido, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerer o que direito face o desarquivamento do 

feito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30922 Nr: 473-85.2018.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexssandro dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Para realização do ato deprecado designo a data de 20 de abril de 2018, 

às 09:30 horas.

Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data designada nos termos 

do art. 392 da CNGC/MT.

Após, cumprida a finalidade, devolva-se a presente missiva ao juízo de 

origem.

 Intimem-se todos.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

 Às providências. Expeça-se o necessário.
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Cumpra-se.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 41539 Nr: 385-78.2013.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sônia Garcia Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josiane Pilatti - OAB:SC 33611, 

Mauricio Vieira Serpa - OAB:OAB/MT 12758, RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:OAB/MT 15469-A, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:OAB/MT 

12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto ao retorno dos autos a 1ª Instância, para no prazo de 

15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62781 Nr: 888-26.2018.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON SARMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB:SP 

209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 57153 Nr: 695-45.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGO, PGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Portanto, diante desta moldura, tomando-se em consideração que a 

detentora da guarda do menor modificou o domicílio, com espeque no 

conteúdo normativo do art. 147, incisos I e II da Lei n.º 8.069/1990, 

DECLINO a competência, para efeito de processamento do processo, para 

a Comarca de Bituruna/PR, devendo, o processo, ser remetido àquela 

Comarca, atual local de residência do exequente menor.Intimem-se. 

Notifique-se o Ministério Público.De Lucas do Rio Verde/MT para 

Tapurah/MT, em 16 de agosto de 2016.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 61739 Nr: 266-44.2018.811.0108

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUC, Jessica Uchoa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial, para o fim de DETERMINAR a expedição de alvará judicial, 

autorizando os requerentes a receber o valor da indenização do Seguro 

DPVAT, junto a Administradora do Seguro DPVAT, em razão do 

falecimento de Rafael Olendino Castelan.Transitada em julgado esta 

sentença, proceda-se as devidas baixas na distribuição.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, 16 

de maio de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 62094 Nr: 495-04.2018.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VTF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Portanto, diante desta perspectiva:a) com lastro no conteúdo 

normativo do art. 1.694 e do art. 1.695, ambos do Código Civil de 2002 c/c 

o art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, para o fim de FIXAR os alimentos provisórios, devidos pela 

requerida ao menor, na proporção equivalente a 40% do valor do salário 

mínimo, contabilizados a partir da data da citação;b) DETERMINO a guarda 

provisória, por prazo indeterminado, do menor Vinicius Fagundes de 

Souza, em favor da autora Valeria Teles Fagundes, com espeque no 

conteúdo normativo do art. 33, § 2.º e art. 35, ambos da Lei n.º 

8.069/1990.c) Com lastro no teor do art. 695 do Código de Processo Civil e 

do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, DETERMINO a remessa do processo 

para Centro de Conciliação de Tapurah/MT que deverá proceder à 

audiência de conciliação para o dia 12 de junho de 2018, às 14h30min. O 

comparecimento à audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio 

de representante, por meio de procuração específica, que outorgue 

poderes para transigir). A ausência injustificada à solenidade configura 

ato atentatório à dignidade da justiça e implica na imposição de multa, 

arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído a causa [art. 334, § 8.º do 

Código de Processo Civil]. As partes devem estar acompanhadas de 

advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º do Código de Processo 

Civil].Intime-se o requerente. A ausência injustificada do autor a audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo [art. 7.º da Lei n.º 

5.478/1968].Proceda-se à citação e à intimação do réu. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 52565 Nr: 881-05.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA QUINTA PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 881-05.2016.811.0108 (Código 52565)

Requerente: Maria Aparecida Quinta Pereira de Oliveira

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

PREVIDENCIÁRIO

VISTOS.

Tendo em vista que o teor da certidão inclusa (f.79), informando que o 

perito nomeado anteriormente não mais atua nesta Comarca, nomeio em 

substituição o médico Júlio Cesar da Silva, clínico geral no Hospital desta 

Comarca, nos termos da decisão de f. 70-72.

Proceda a Sra. Gestora o contato com o perito nomeado, bem como o 

agendamento da perícia e após intime-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 10 de maio de 2018.

CASSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito voluntário

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 951 de 962



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 61339 Nr: 21-33.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarcisio Luiz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Omni Soluções Financeiras

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, CONCEDO A LIMINAR PLEITEADA com o fim de determinar a 

retirada provisória do nome do requerente do cadastro de inadimplentes 

SPC/SERASA, conforme documento de p. 19/20, referente a restrição 

junto a requerida.Oficie-se ao SPC/SERASA para que cumpra a liminar 

acima concedida retirando imediatamente o nome da requerente do 

cadastro de inadimplentes até ulterior decisão deste Juízo.Defiro o pedido 

de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, bem 

como a gratuidade de justiça. Ressalte-se que não há risco de 

irreversibilidade da conduta, pois, a qualquer momento poderá ser 

revogada esta decisão, não violando o prescrito no art. 300, §3º do 

Código de Processo Civil.No mais, designo audiência de 

conciliação/mediação, a ser realizada no dia 10 de julho de 2018, às 

15h00min.Cite-se a requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência (art. 334 do CPC), para comparecer ao ato designado, bem 

como intime-se a parte autora.A audiência de conciliação/mediação, não 

será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I).Consigne-se 

que o não comparecimento injustificado do autor ou dos réus à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado (art. 334, § 8º, CPC).As partes devem estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).Não 

havendo conciliação os réus poderão oferecer contestação, no prazo de 

15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo 

autor (art. 341 do CPC).Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, ___ de maio de 

2018.CÁSSIO LUÍS FURIM Juiz de Direito Voluntário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 63126 Nr: 1101-32.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO GALVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) É imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, 

os peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício.Intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias apresente seus quesitos médicos.Por sua vez, em relação aos 

quesitos do INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente 

pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias.Assinalada data 

para realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos 

assistentes, se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de 

evitar que reste frustrada a realização dos atos designados.O laudo 

pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da finalização da perícia.Entregue o laudo, manifestem-se 

as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo solicitação de 

esclarecimentos, oficie-se à SECAD para pagamento dos honorários. 

Aportando aos autos o laudo médico, imediatamente conclusos, para 

deliberação quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela.Por 

outro lado, ante a impossibilidade de conciliação entre as partes, dispenso 

a realização de audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do 

CPC, assim, DETERMINO a citação do réu para, querendo, contestar a 

ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, 

III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC).Cientifique-se o instituto 

requerido que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, 

como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC).Defiro 

a gratuidade da Justiça.Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, 

expedindo o necessário.Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, ___ de maio 

de 2018. CÁSSIO LUÍS FURIM Juiz de Direito Voluntário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 59819 Nr: 2231-91.2017.811.0108

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA MENDES DE JESUS, ANTONIO DOMINGOS DE 

JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e nos termos do que dispõe o art. 1.580, § 2º, do 

Código Civil, e art. 226, § 6º, da CF, considerando satisfeitas as 

exigências da legislação em vigor na data da propositura da ação, para o 

deferimento do pedido, a procedência do pedido de rigor se impõe.Posto 

isto, HOMOLOGO o acordo manejado por NEUZA MENDES DE JESUS e 

ANTÔNIO DOMINGOS DE JESUS, e, em consequência decreto o divórcio 

do casal, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.Transitada esta em julgado 

expeça-se o competente mandado averbatório ao Cartório de Registro 

Civil, onde fora celebrado o assento de casamento, ressaltando que a 

cônjuge varoa voltará a usar seu nome de solteira, qual seja: NEUZA 

MENDES, após, arquivem-se os autos. Sem custas, em razão da 

gratuidade da justiça.P. R. I. C.Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, ___ de 

maio de 2018.CÁSSIO LUÍS FURIMJuiz de Direito Voluntário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 59955 Nr: 2318-47.2017.811.0108

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2318-47.2017.811.0108 CÓDIGO: 59955

NOTIFICAÇÃO C/C INTERPELAÇÃO JUDICIAL

 VISTO.

Inicialmente, recebo a emenda à inicial (p. 145), custas judiciais 

devidamente recolhidas (pp. 145-verso/146).

Pois bem. Trata-se de pedido de NOTIFICAÇÃO C/C INTERPELAÇÃO 

JUDICIAL formulado por LEANDRO MUSSI contra BAYER S.A, visando 

cientificar o notificado de todos os fatos elencados nos autos, que 

medidas judicias serão tomadas de forma a esclarecer e demonstrar 

possível simulação contratual mediante chancela judicial de modo a 

alcançar o objetivo que prejudicou o direito de terceiros de boa-fé. 

Interpelando ao cumprimento do acordo judicial homologado, devendo 

efetuar o depósito judicialmente da quantia prevista no acordo, tendo em 

vista o seu descumprimento.

Com a inicial juntou documentos de pp. 06/142.

É o necessário. Decido.

Considerando os fatos e fundamentos apresentados na inicial, e, 

demonstrado o legítimo interesse do requerente em cientificar a notificada 

e, assim, prevenir direitos, com base no artigo 726 e seguintes do Código 

de Processo Civil, defiro a notificação conforme solicitada.

Após a notificação e decorridas 48 horas, entreguem-se os autos ao 

requerente, independentemente de traslado ou pagamento de custas, 

observando-se as formalidades legais (art. 729, do CPC).

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Tapurah/MT, __ de maio de 2018.

 GISELE ALVES SILVA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 61813 Nr: 307-11.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 307-11.2018.811.0108 – CÓD: 61813

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C 

GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS

REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE LIMA

REQUERIDO: EDUARDO MEZZOMO VÁZ EUZÉBIO

 VISTOS, ETC.

 Cuida-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL C/C GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS, 

em trâmite entre as partes acima identificadas.

Em petição de p. 29, a parte autora pugnou pela desistência da ação, eis 

que não possui mais interesse no prosseguimento da demanda, conforme 

o termo de declaração acostado à p. 30. Juntou documento de p. 31.

O Ministério Público manifestou pela concordância do pedido de 

desistência p. 32.

Assim, verificando que não houve a angularização da relação processual, 

pela inexistência de citação (conforme certidão p. 28), HOMOLOGO o 

pedido de desistência da ação e, de consequência, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

CPC.

Deixo de condenar a parte exequente ao pagamento das custas, nos 

termos do art. 90, caput, do Código de Processo Civil, em razão da 

gratuidade de justiça (p. 18).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

Lucas do Rio Verde/MT, __ de maio de 2018.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 62180 Nr: 548-82.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLAN MORAIS DE MENDONCA, CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 548-82.2018.811.0108 – CÓD: 62180

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL

EXECUTADOS: MARLAN MORAIS DE MENDONCA

 CARLOS ALBERTO CAPELETTI

 VISTOS, ETC.

 Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, em trâmite 

entre as partes acima identificadas.

Em petição de p. 39, o exequente pugnou pela desistência da ação, vez 

que as parte celebraram acordo.

Assim, verificando que não houve a angularização da relação processual, 

pela inexistência de citação, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

e, de consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.

Sem custas, eis que já foram adimplidas, conforme se verifica à p. 

13/verso dos autos, assim, deixo de aplicar o disposto no art. 90, caput, 

do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

Tapurah/MT, __ de maio de 2018.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 62303 Nr: 617-17.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCILENE FERNANDA DA CRUZ TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FELIPE LEMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, 

concedo a guarda provisória unilateral da infante, a favor de sua genitora, 

ora autora, bem como fixo os alimentos provisórios no importe de 30% do 

salário mínimo vigente, equivalente, hoje, a quantia de R$ 286,00 (duzentos 

e oitenta e seis reais), além de 50% das despesas extraordinárias 

(médicas, farmacêuticas, odontológicas e materiais escolares), valores 

estes que deverão ser pagos até o dia 10 de cada mês, mediante depósito 

na conta bancária de titularidade avó materna da menor, indicada no item 

“f” dos pedidos da inicial (p. 09).(...) .Desde já, designo audiência de 

conciliação/mediação, a ser realizada no dia 17 de julho de 2018, às 

13h30min.Cite-se o requerido para comparecer ao ato designado, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data designada, observando o 

disposto nos § § 1º e 2º, do art. 695, CPC.Intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 1º, CPC), salvo se tratar de parte 

representada pela Defensoria Pública(...)

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55396 Nr: 2361-18.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdOG, PPdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábia Cristina Walter - 

OAB:MT 16136

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILBERTO GOMES DA SILVA, Cpf: 

01351111108, Filiação: Maria Francisca da Silva e Donato Gomes da Silva, 

data de nascimento: 21/03/1980, brasileiro(a), natural de Diamantino-MT, 

solteiro(a), frentista, Telefone (96) 98808-8905. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 678,39 (Seiscentos e setenta e 

oito reais e trinta e nove centavos), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 

3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Conta para Depósito: {Variaveis}_tipoConta_;Poupança

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27151 Nr: 173-91.2012.811.0108

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Benatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Belinati Garcia 

Lopes - OAB:MT0011877A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO VALENTE 

FUGA PIRES, para devolução dos autos nº 173-91.2012.811.0108, 

Protocolo 27151, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102674/6/2018 Página 953 de 962



 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 22418 Nr: 279-58.2009.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHULLER & CIA . LTDA, ARNALDO LAURINDO 

SCHULLER, NOELI TEREZINHA SCHULLER, ANGÉLICA LUCI SCHULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE MORAES - 

OAB:11059 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:SP0261030

 Considerando que o feito encontra-se extinto com trânsito em julgado e 

arquivado e que a petição do autor não requereu o desarquivamento do 

feito e sim extinção da ação de execução, impulsiono os autos para 

promover a intimação da parte autora, por seu procurador, para que 

querendo requeira a extinção pretendida nos autos corretos, razão pela 

qual promovo o retorno dos presentes ao arquivo.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56359 Nr: 894-10.2015.811.0085

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, AAS, AS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data passo a publicar pela terceira vez o 

edital de intimação da sentença de fls. 31/32, abaixo transcrita:

 FINALIDADE: O (A) Doutor (a) Jean Paulo Leão Rufino, Juiz (a) de Direito 

da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, na forma da lei etc.: FAZ SABER, 

a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, 

foi DECRETADA A INTERDIÇÃO DE AUREO ADEMIR STURMER, assim o 

faço com fulcro no art. 487, I, do CPC, declarando-o relativamente incapaz 

e nomeando como curador definitivo Alcindo Sturmer, tendo como causa 

da interdição DEFICIÊNCIA MENTAL, COGNITIVA CONGÊNITA, nos termos 

da sentença proferida nos autos às fls. 31/32, abaixo transcrito o 

dispositivo legal..

 SENTENÇA: " (...) Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos 

constam, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECRETAR a 

interdição de Aureo Ademir Sturmer, assim o faço com fulcro no art. 487, I, 

do CPC, declarando-a relativamente incapaz e nomeando como curador 

definitivo Alcindo Sturmer, devidamente qualificado. Inscreva-se a 

presente sentença de interdição no Cartório de Registro Civil competente e 

publique-se na imprensa local e no órgão oficial por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 dias, devendo constar no edital o nome do interdito e de 

seu curador, a causa da interdição e os limites da curatela, tudo nos 

termos do art. 755, §3º do NCPC e art. 9º, III, do Código Civil. Transitada em 

julgado, expeça-se mandado de inscrição, publique-se na Imprensa Oficial 

por 03(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. P.R.I.C. CIÊNCIA ao 

MPE."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64011 Nr: 559-83.2018.811.0085

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LUIZ DE CARLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797

 Diante do exposto, HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONCEDO A 

LIBERDADE PROVISÓRIA ao flagrado SERGIO LUIZ DE CARLI, com 

qualificação nos autos, e via de consequência, APLICO as seguintes 

medidas cautelares, previstas no art. 319 do Código de Processo 

Penal:1)Comparecer, sempre que intimado, a todos os atos processuais, 

tanto perante a Autoridade Policial, como em juízo;2)Proibição de 

frequentar bares, festas e congêneres enquanto durar o 

processo;3)Pagamento de fiança no valor de R$ 954,00 (novecentos e 

cinquenta e quatro reais), correspondente a um salário mínimo vigente, 

valor já abaixo do mínimo legal de 10 (dez) salários mínimos, na forma do 

inciso II, do art. 325, c/c com o inciso II, § 1º, do art. mesmo art. 325 do 

CPP;Com o recolhimento da fiança retro arbitrada, expeça-se mandado 

Alvará de Soltura em favor do flagrado, salvo se por outro motivo estiver 

preso.OFICIEM-SE a Delegacia de Polícia Judiciária Civil do Município de 

Terra Nova do Norte, bem como a Polícia Militar de Nova Guarita e Terra 

Nova do Norte para que fiscalizem as medidas cautelares impostas ao 

flagranteado. Intime-se o autor do fato Sergio Luiz de Carli.Cientifique-se o 

Ministério Público Estadual.Sirva a presente como ALVARÁ DE SOLTURA, 

MANDADO e OFÍCIO, no que couber.Cumpra-se.De Cuiabá para Terra 

Nova do Norte, 29 de maio de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53687 Nr: 705-66.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT Nº3056

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, redesignada nos presentes autos para o 

dia 23/07/2018 com início às 16:45 horas, informo ainda que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa 

nos termos do art. 334, § 8° do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56309 Nr: 872-49.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nos termos da Legislação Processual Vigente que neste ato 

passo a INTIMAR a parte Requerente/Autora, acerca da Certidão acostada 

às fls. 96 (trânsito em Julgado).

Certifico ainda que nessa mesma Legislação INTIMO o mesmo acerca da 

decisão a seguir transcrita para que se manifeste no prazo legal: "...Após 

o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no prazo de 30 

(trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in albis” o 

prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo, sem 

prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do recolhimento de 

taxa, se requerido no prazo legal. ÀS PROVIDÊNCIAS."

Publicado no DJE nº _____ em ___/___/____.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 32889 Nr: 394-56.2006.811.0085

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO NORATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MIGUEL SANCHEZ PEREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 
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MACEDO - OAB:5347/MT, MARISA TEREZINHA VESZ - OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que devidamente intimadas (autor/fls. 89-90 e 

requerido/fls. 88), as partes deixaram transcorrer in albis o prazo para 

manifestar-se nos autos. Certifico igualmente que em cumprimento à 

determinação de fls. 69 (considerando que o valor da avalição de fls. 79 é 

superior ao da atualização de fls. 86) passo a intimar a parte autora a 

recolher a diferença sob pena de inviabilizar a adjudicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 32876 Nr: 376-35.2006.811.0085

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO EWALDIR GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI LIMA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que é de conhecimento público e o notório o óbito da 

parte autora. Certifico igualmente que em consulta on line, constatou-se 

que a Carta Precatória expedida nos presentes autos não retornou até a 

presente data, tendo em vista a inexistência do número da matrícula 

solicitada às fls. 85. Certifico finalmente que impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de a intimar a parte autora para, querendo, 

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

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 22/2018-DF O Dr. Elmo Lamoia de Moraes, Juiz Substituto e 

Diretor do Foro designado para jurisdicionar a Comarca de Vila Bela da 

Santíssima Trindade, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais; CONSIDERANDO o movimento paredista dos caminhoneiros e a 

escassez de combustível no Estado de Mato Grosso, bem como o 

comprometimento da mobilidade urbana ao jurisdicionado e advogados de 

todo o Estado, ainda não regularizada; CONSIDERANDO as dimensões do 

Estado de Mato Grosso e as dificuldades vivenciadas ao deslocamento, 

principalmente referente às Comarcas do Interior, ainda com 

inquestionável dificuldade de abastecimento; CONSIDERANDO os 

transtornos causados no transporte público e particular, em razão da 

escassez de combustível, o que está dificultando o deslocamento de 

advogados e jurisdicionados; CONSIDERANDO ainda a recomendação 

contida no item 6, da decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso no expediente nº. 

0048829-05.2018.811.0000; CONSIDERANDO o pedido formulado pelo 

Presidente da 15ª Subseção de Pontes e Lacerda – OAB, por meio do 

Ofício 29/2018/15 Sub/OAB; RESOLVE: Art. 1º - Suspender os prazos 

processuais e realização de audiências nos dias 29.05.2018 e 30.05.2018 

no Foro da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, 

prorrogando-se para o primeiro dia útil subsequente os prazos que 

vencerem nessas datas. Parágrafo único: Será mantido o regular 

expediente forense. Art. 2º - As audiências em que as partes 

comparecerem espontaneamente e/ou estiverem representadas pela 

Defensoria Pública, e não houver advogado constituído no feito, poderão 

ser realizadas a critério do magistrado. Art. 3º - A presente Portaria entra 

em vigor na data de sua publicação. Publique-se, afixando-se cópia desta 

no átrio do fórum. Remeta-se cópia à Presidência e à Corregedoria Geral 

da Justiça de Mato Grosso. Publique-se e cumpra-se. Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, 30 de maio de 2018. Elmo Lamoia de Moraes, Juiz 

Substituto.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59074 Nr: 49726-64.2016.811.0077

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Flávio Donin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Serviço Registral de Vila Bela da 

Santíssima Trindade-MT, Geci Maciel Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcello Cunha Gaissler Donin 

- OAB:45.801/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Vistos, etc.

 Para evitar futura alegação de nulidade, determino a expedição de carta 

precatória para tentativa de citação pessoal da Sra. GECI MACIEL COSTA 

no endereço de fls. 175 e 268, em Sinop/MT.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64207 Nr: 427-50.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COCAMAR Maquinas Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Henrique Valloto Fracassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Cristina Barboza 

Sleder - OAB:36.441-N/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

efetuar o pagamento de diligência do oficial de justiça, conforme mapa de 

diligência a seguir transcrito:

MAPA PARA EFEITO DE PAGAMENTO(S) DE DILIGÊNCIA(S).

 PARTE AUTORA: COCAMAR MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

PARTE EXECUTADA: FERNANDO HENRIQUE VALLOTO FRACASSI

N°. PROCESSO: 427-50.2018.811.0077

CÓDIGO Nº: 64207

RESUMO DA DILIGÊNCIA

FINALIDADE: Efetuar penhora do bem, conforme determinação.

LOCAL DA DILIGÊNCIA: Zona Rural – Gleba Baia Funda/Renascer, Vila 

Bela da Santíssima Trindade-MT.

VALOR DAS DILIGÊNCIAS

R$ 475,00 (Quatrocentos e setenta e cinco reais) – Uma diligencia.

Nº PORTARIA QUE AUTORIZA COBRANÇA: 02/2003 e 11/2007. 

ALTERADA PELA DE Nº 013/2013.

 EMISSÃO DE GUIA PARA RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62597 Nr: 1302-54.2017.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto José Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimunda Paulo de Souza, Tatiane Paulo de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regiane da silva Vieira - 

OAB:22517/0

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista as partes para ciência da 

Sentença disponibilizada na Edição n° 10266/2018 - no dia 30/05/2018, em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62597 Nr: 1302-54.2017.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto José Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimunda Paulo de Souza, Tatiane Paulo de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regiane da silva Vieira - 
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OAB:22517/0

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Ante a confluência de vontade das partes conforme termo de audiência de 

conciliação de fls. 67, HOMOLOGO por sentença, para que possa produzir 

seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes e, 

via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, 

com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Custas conforme pactuado e, não havendo pactuação, serão dividas 

igualmente entre as partes (art. 90, § 2º do CPC).

Defiro às partes o benefício da justiça gratuita.

Homologo o pedido de desistência do prazo recursal, para todos os fins 

de direito.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62597 Nr: 1302-54.2017.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto José Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimunda Paulo de Souza, Tatiane Paulo de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regiane da silva Vieira - 

OAB:22517/0

 Vistos, etc.

1- Defiro os benefícios da justiça gratuita.

2- Embora seja possível à parte cumular pedidos de ritos processuais 

distintos, desde que opte pela tramitação pelo rito comum ordinário, na 

espécie verifica-se a flagrante impossibilidade jurídica do pedido de 

“retificação da matrícula do imóvel (...) passando-o para o nome do 

requerente GILBERTO JOSÉ CORREA”.

Isso porque a retificação de registros públicos, prevista no art. 212 e 

seguintes da Lei de Registros Públicos, somente se presta para a 

correção de erros materiais, omissões ou de detalhes constantes do 

registro, tais como ausência pontual de qualificação da parte (estado civil, 

naturalidade, etc), não podendo ser utilizada tal via para alteração radical 

do registro, como se pretende na espécie, em que pleiteia a parte autora 

seja alterada nada menos que a titularidade do registro do imóvel.

Ora, a titularidade do registro do imóvel constitui a essência do ato, e 

somente pode ser alterada por meio de título causal hábil a registro 

(escritura pública, sentença, etc), o qual deve ser apresentado ao Cartório 

de Registro de Imóveis.

Havendo suspeita ou alegação de fraude no título que originou o registro, 

é possível sua anulação e, consequentemente, anulado será o registro 

dele decorrente, retornando ao status quo ante (princípio do 

não-saneamento - arts. 1.245, §2º e 1.247, do CC).

No caso em comento, o registro do imóvel é oriundo do Título Definitivo 

outorgado pelo INTERMAT (fls. 47), de forma que para que haja a 

alteração do registro é necessária a anulação e/ou alteração/retificação 

do título causal que lhe deu origem, não sendo possível a mera retificação 

do registro, sob pena de ferir de morte todos os princípios basilares dos 

registros públicos, notadamente a continuidade.

 Ante o exposto, não recebo a inicial da forma como foi posta, e determino 

a intimação da parte autora para, querendo, emendar a inicial no prazo de 

15(quinze) dias, adequando seus pedidos da forma como melhor lhe 

convier, sob pena de prosseguimento do feito por sua conta e risco.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56480 Nr: 578-21.2015.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joilson Ferreira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

formulado na presente AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

- DPVAT ajuizada por JOILSON FERREIRA DE ALMEIDA em desfavor da 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, para 

condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com acréscimo de correção 

monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso (23/07/2015 – data 

do acidente de trânsito) e de juros moratórios de 1% ao mês a contar da 

citação.Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a ré ao 

pagamento de 10% do valor das custas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado 

da condenação (R$ 1.687,50 mais acréscimos legais).Condeno a parte 

autora ao pagamento de 90% do valor das custas, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o 

valor atualizado de sua sucumbência (R$ 11.812,50 mais acréscimos 

legais), suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.Expeça-se 

alvará para levantamento, pelo perito, dos honorários periciais.P.R.I. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa.Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, 23 de maio de 2018.Elmo Lamoia de MoraesJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62280 Nr: 1173-49.2017.811.0077

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Papaleguas LTDA, Anderson Gláucio Andrade & 

Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubney Cano de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paschoal Crema - 

OAB:19499-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruth Aiardes - 

OAB:15.463/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES embargos opostos por RUBNEY 

CANO DE BRITO, nos autos da AÇÃO MONITORIA ajuizada por POSTO 

PAPALEGUAS LTDA e ANDERSON GLÁUCIO ANDRADE & CIA LTDA, e 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, constituindo, de pleno direito, o 

título judicial e condenando a parte ré/embargante no pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% sobre o valor do débito, corrigido monetariamente 

na data do efetivo pagamento, na forma da lei.Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, 24 de maio de 2018.Elmo Lamoia de MoraesJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58381 Nr: 443-72.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Keila Moraes Brites

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

formulado na presente AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

- DPVAT ajuizada por KEILA MORAES BRITES em desfavor da 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, para 

condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 8.302,50 (oito mil, 

trezentos e dois reais e cinquenta centavos), com acréscimo de correção 

monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso (02/05/2016 – data 

do acidente de trânsito) e de juros moratórios de 1% ao mês a contar da 

citação.Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a ré ao 

pagamento de 60% do valor das custas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado 

da condenação (R$ 8.302,50 mais acréscimos legais).Condeno a parte 

autora ao pagamento de 40% do valor das custas, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o 
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valor atualizado de sua sucumbência (R$ 5.197,50 mais acréscimos 

legais), suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.Expeça-se 

alvará para levantamento, pelo perito, dos honorários periciais.P.R.I. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa.Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, 23 de maio de 2018.Elmo Lamoia de MoraesJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61154 Nr: 605-33.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donato Lemos Beraldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo de Julio Piovezan - 

OAB:20746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL formulado por 

DONATO LEMOS BERALDO na presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES proposta em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para 

CONDENAR a reclamada à obrigação de fazer de incorporação da rede de 

energia elétrica objeto dos autos ao seu patrimônio, bem como CONDENAR 

a reclamada a restituir ao reclamante os valores por ele despendidos para 

construção da rede elétrica, no importe de R$ 68.889,33 (sessenta e oito 

mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos), devidamente 

corrigido pelo IGPM/FGV desde 25/05/2017, e acrescidos de juros de mora 

de 1% ao mês a partir da citação, além de multa de 5% (cinco por 

cento).Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. P.R.I. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 23 de maio de 2018.Elmo 

Lamoia de MoraesJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60868 Nr: 452-97.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izair dos Santos Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo de Julio Piovezan - 

OAB:20746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146.977, Mariana Aravechia Palmeitesta - OAB:299.951

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

formulado por IZAIR DOS SANTOS TEIXEIRA na presente AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES proposta em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, para CONDENAR a reclamada à obrigação de fazer de incorporação 

da rede de energia elétrica objeto dos autos ao seu patrimônio, bem como 

CONDENAR a reclamada a restituir ao reclamante os valores por ele 

despendidos para construção da rede elétrica, no importe de R$ 

252.543,97 (duzentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e quarenta e três 

reais e noventa e sete centavos), devidamente corrigido pelo IGPM/FGV 

desde 07/04/2017, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação, além de multa de 5% (cinco por cento), devendo ser 

descontado do valor a ser ressarcido o montante de R$ 8.155,90 (oito mil, 

cento e cinquenta e cinco reais e noventa centavos), que já foi ressarcido 

pela parte ré à parte autora em 25/06/2015, o qual também deverá ser 

atualizado.Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários, porque 

decaiu de parte mínima do pedido.P.R.I. Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações de estilo.Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 

23 de maio de 2018.Elmo Lamoia de MoraesJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64242 Nr: 446-56.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozéias Ribeiro Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Pinto Liberatti - 

OAB:5906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse contexto, ausentes os requisitos processuais do art. 300 do 

Código de Processo Civil, sobretudo a probabilidade do direito invocado 

pela da parte autora, e não tendo sido demonstrado efetivamente que a 

cobrança é indevida, com amparo em jurisprudência consolidada do 

Supremo Tribunal Federal e/ou do Superior Tribunal de Justiça, conforme 

orientação do REsp 527.618/RS, acima mencionado, indefiro o pedido de 

tutela de urgência, devendo a parte autora continuar a efetuar o 

pagamento dos boletos bancários, na forma pactuada entre as 

partes.DEMAIS DISPOSIÇÕES2- Designo audiência de conciliação a ser 

realizada em data a ser marcada pelo Conciliador, certificando-se nos 

autos, devendo as partes estar acompanhadas de advogados ou 

Defensor Público.3- Ressalta-se que o não comparecimento injustificado 

da parte autora ou da parte ré à audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC.4- Intime-se a parte autora, por intermédio de seu 

advogado, ou pessoalmente, caso representado pela Defensoria 

Pública.5- Cite-se no endereço mencionado na inicial, com as advertências 

legais.

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 INTERDIÇÃO - PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

O Doutor Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito em 

Substituição Legal da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, no 

uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc.

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, aos terceiros e eventuais interessados, que se processam por 

este juízo, os Autos de Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO n° 276-84.2018.811.0077– Código 63892, promovida por 

Luciana Luiza Borges de Souza em desfavor de CARMELIA MARIA DE 

JESUS, RG: MG- 17.541.799 PCEMG, CPF: 572.225.841-53, Filiação: José 

Lourenço Vieira e Cecilia Maria da Conceição, brasileira, casada, 

aposentada, Endereço: Sítio Miranda, Gleba Formosa, Cidade: Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, TORNANDO PÚBLICA a r. sentença prolatada às 

fls. 23/23 verso, a qual declara a INTERDIÇÃO de CARMELIA MARIA DE 

JESUS, acima qualificada, declarando-a absolutamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art.4º, III, do Código Civil, 

e, de acordo com o art. 1.775 do Código Civil.

SENTENÇA: "Dou a parte requerida por citada na presente oportunidade, 

onde lhe foi entregue cópia da inicial.Luciana Luiza Borges ajuizou AÇÃO 

DE INTERDIÇÃO de Carmelia Maria de Jesus, ambos qualificados nos 

autos, alegando que o interditando não tem condições de reger sua 

própria vida, por possuir deficiência mental e física irreversível. No 

interrogatório compareceu o interditando e colhida a assinatura deste no 

termo. Ouvido o Ministério Público Estadual, este se manifestou pugnando 

pela procedência da demanda, nomeado a requerente como curadora do 

interditando. Relatei. Decido. Ratificadas as alegações da inicial pelo 

interrogatório, verifico que o requerido deve, realmente, ser interditado, 

pois, examinado, concluiu-se que é totalmente incapaz de gerir seus atos, 

impressão que se colheu em seu interrogatório judicial, de modo que é 

desprovido de capacidade de fato. O requerido necessita ser interditado. 

Ante o exposto, decreto a interdição da requerida Carmelia Maria de 

Jesus, declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, na forma do art. 3º, II, do Código Civil, e, de acordo com 

o art. 1.775 do Código Civil, nomeio-lhe como Curadora a requerente 

Luciana Luiza Borges. Em obediência ao disposto no art. 9º, III, do Código 

Civil, cumpra-se o disposto no art. 755, §3º do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o competente Termo de Curatela. Arbitro a título de honorários 

advocatícios em favor do advogado dativo Mauro Paschoal Crema, o valor 
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consistente em 6 URH’s que perfaz R$ 5.379,04, conforme item 11.1 da 

tabela de honorários da OAB/MT do ano de 2018, servindo o presente 

termo como certidão de honorários para fins de execução. P. R. I. C.".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Monik Assad de Lima, 

Analista Judiciário, digitei.

 Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 27 de abril de 2018.

José Carlos de Souza Cândido

 Gestor Judiciário

Autorizado pelo Artigo 1.205/CNGC

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113807 Nr: 323-17.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDSON DE SOUSA SILVA, FELIPE DOS 

SANTOS MARIANO, VAGNER LEAL DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS POSSUIDORES NÃO 

IDENTIFICADOS, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: PARA CONHECIMENTO DE EVENTUAIS PROPRIETÁRIOS DOS 

BENS APREENDIDOS NOS AUTOS, conforme segue abaixo descrito, vez 

que constam como sendo objetos oriundos do delito, para que em caso de 

reconhecimento pelas vítimas, serão restituídos mediante apresentação de 

nota fiscal de compra. BENS: 01 (um) aparelho celular LG preto; 01 (um) 

aparelho celular LG Prata e Preto; 02 (duas) chaves de moto com chaveiro 

verde;

Despacho/Decisão: Autos nº. 323-17.2017.811.0102Código nº. 

113807Vistos, etc.Diante do transito em julgado certificado nos autos 

(pág. 468) EXPEÇA-SE a guia de execução penal definitiva do acusado, 

observando-se a pena do acórdão proferido pelo TJ/MT (ref. 157).No 

mais, SOLICITEM-SE informações quanto ao cumprimento da Carta 

Precatória expedida à ref. 154, referente aos alvarás de soltura expedidos 

em favor dos acusados pelo TJMT.Após o cumprimento de todos os 

comandos insertos na sentença proferida nestes autos, que, conquanto a 

pena tenha sido redimensionada, foram mantidos incólumes os outros 

pontos, ARQUIVEM-SE os autos.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Vera/MT, 03 de 

abril de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ILDA JÚLIA SANTOS DE 

BRITO, digitei.

Vera, 23 de maio de 2018

Lubna Patricia Lopes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 67218 Nr: 108-56.2008.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERSON SEIBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL SORRISO, 

MAPFRE SEGUROS, SEGURADORA BANCÁRIA, INDUSTRIAL E DE 

VALORES LTDA - SEBIVAL, IRB-INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL, 

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE CARVALHO 

PAGNONCELLI - OAB:7587/MS, DEBORA SCHALCH - OAB:69055, 

FÁBIO RICARDO CAVINA - OAB:MT 9576-A, JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:6.611, PATRICK 

ALVES COSTA - OAB:, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT, 

ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 Intimar os advogados das partes acerca do teor da certidão a seguir 

transcrita:"Certifico e dou fé, que decorreu o prazo determinado sem que 

a parte executada Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso - SICRED CELEIRO DO MT efetuasse o pagamento 

total da dívida ao advogado da denunciada Brink's Segurança e 

Transporte de Valores LTDA, nos termos da decisão de fls. 2.382."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 120638 Nr: 210-29.2018.811.0102

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora, para no prazo de 20 (vinte) dias, 

apresentar as primeiras declarações, das quais se lavrará termo 

circunstanciado (art. 620 do CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 67206 Nr: 94-72.2008.811.0102

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTAL NORTE INDÚSTRIA DE PORTAS E 

BATENTES LTDA EPP, DARI LEOBET JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10718

 Intimar os Advogados dos requeridos para no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 122562 Nr: 1117-04.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO DE PAULA LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:16.305, REGINA SABIONI - OAB:9.087

 Intimar o (as) Advogado (as) da parte requerida, da designação da 

Audiência onde será ouvido o réu MAURÍLIO DE PAULA LEÃO no dia 02 de 

AGOSTO de 2018, às 16h30min, neste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 109623 Nr: 398-90.2016.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLAINE ANDRESSA GONCALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR ADVOGADO DA PARTE AUTORA DO INTEIRO TEOR DO 

DESPACHO DE REF. 53: "Autos nº: 398-90.2016.811.0102
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Código nº: 109623

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de restrição do veículo (ref. 49), via Sistema RENAJUD 

(art. 3º, §9º, do Decreto de Lei nº 911/69).

 Por outro norte, INDEFIRO o pedido de localização do endereço pelos 

sistemas convencionados ao Juízo, uma vez que cabe ao interessado 

promover as diligências necessárias para a localização do endereço 

atualizado da parte, não havendo, in casu, a demonstração do 

esgotamento dos meios possíveis de localização ou a comprovação da 

impossibilidade, na forma do artigo 328 § 5° da CNGC, in verbis: “salvo nos 

casos de comprovada impossibilidade, a busca pelo endereço das partes 

e testemunhas deverá ser feita pela parte interessada (Ministério Público, 

Defensoria Pública e Advogados) e não pela secretaria do juízo”.

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, promover a 

citação dos requeridos nos autos ou comprovar a impossibilidade para 

tanto, sob pena de extinção anômala do processo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 16 de outubro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito"

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119128 Nr: 2494-44.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO VIEIRA DOS SANTOS CHAGAS, 

ODAIR FERREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DAVI MACIEL DOS 

SANTOS - OAB:19953/O, JULIANO TRAMONTINA - OAB:4728-B/MT, 

ROBERTO CARLOS DAMBRÓS - OAB:13154

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONALDO VIEIRA DOS SANTOS 

CHAGAS, Cpf: 05511385131, Rg: 1.240.628, Filiação: Raimundo Acácio 

Silva Chagas e de Jersira Vieira dos Santos, data de nascimento: 

25/01/1993, brasileiro(a), natural de Vera-MT, solteiro(a), serviços gerais, 

Telefone (66) 9 9623-6342. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva 

intentada pelo Ministério Público, para: (i) CONDENAR o acusado Ronaldo 

Vieira dos Santos Chagas, pela prática da conduta capitulada artigo 155, § 

4°, inciso II do Código Penal. (ii) CONDENAR o acusado Odair Ferreira 

Martins, pela prática da conduta capitulada no artigo 307, do Código Penal. 

(iii) ABSOLVER o acusado Odair Ferreira Martins da prática do crime 

capitulado no artigo 155, §4°, inciso II do Código Penal.IV – DA APLICAÇÃO 

DA PENAEm atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal 

e ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI da 

Carta Magna, necessário se faz aferir as circunstâncias judiciais, 

considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as 

causas de diminuição e de aumento de pena, pelo que passo a fazer, 

individualmente, para cada acusado.a)DO ACUSADO RONALDO VIEIRA 

DOS SANTOS CHAGAS.Culpabilidade: é normal à espécie.Antecedentes: 

o acusado possui maus antecedentes, pois responde a diversas ações 

penais, além de já ter sido condenado por sentença transitada em julgado 

(n° 22-12. 2013.811.0102), o que gerou o executivo de pena que tramita 

nesta comarca, sob o n° 1519-27.2014.811.0102 (cód. 104033). Contudo, 

por configurar a agravante da reincidência, tais condenações não podem 

ser adotadas nessa fase em prejuízo do réu, sob pena de bis in 

idem.Conduta social e Personalidade do agente: não existem elementos 

para auferi-las, pelo que deixo de valorá-las.Motivos do crime: não 

extrapolam o limite da objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo 

aqui qualquer consideração. Conduta social e Personalidade do agente: 

não existem elementos para auferi-las, pelo que deixo de valorá-las.As 

circunstâncias do crime não se destacam, estando abrangidas pelo 

próprio tipo penal.As consequências das infrações penais são as normais 

à espécie.Por fim, tem-se que o comportamento da vítima não contribuiu 

para a prática dos crimes.Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a 

PENA-BASE, observados os limites do art. 155, § 4º, do Código Penal, no 

mínimo legal, 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.Na segunda fase, 

verifico que ao acusado confessou, em sede policial, o crime a ele 

imputado, pelo que incide a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal. 

Por outro lado, tratando-se de réu reincidente, vez que condenado por 

sentença transitada em julgado n° 1519-27.2014.811.0102 (cód. 104033), 

deve ser aplicada a agravante do artigo 61, I, do mesmo diploma. Ante a 

concorrência de tais circunstâncias, e dada à natureza preponderante de 

ambas, em sintonia com a jurisprudência do STJ, compenso a atenuante 

da confissão com a reincidência. Assim, fica mantida a pena no mínimo 

legal, 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.Na terceira etapa da 

dosimetria, sem causa de aumento ou de diminuição de pena.Assim, fica a 

sanção penal fixada, EM DEFINITIVO, no patamar de 02 (dois) anos de 

reclusão e 10 dias-multa.Não havendo dados acerca da condição 

econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, § 1º, do 

Código Penal.O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, 

nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, c/c a Súmula nº 269 do 

STJ, considerando que a imensa maioria das circunstâncias judiciais são 

favoráveis ao acusado..Deixo de substituir a pena privativa de liberdade 

por restritiva de direitos, por não atender aos requisitos do artigo 44, II, do 

Código Penal.Do mesmo modo, por se tratar de réu reincidente, afigura-se 

incabível o sursis, nos termos do art. 77, caput, do Código Penal.Em 

observância ao disposto pelo art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, 

nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois persistem os motivos 

que autorizaram a sua prisão preventiva, cabendo registrar que ele, 

mesmo após já ter sido condenado por sentença transitado em julgado, 

não cessou a sua jornada criminosa, estando atualmente foragido, com 

ordem de prisão expedida no Executivo Penal nº 1519-27.2014.811.0102 

em curso nesta comarca, circunstância da qual se denota a necessidade 

da manutenção da custódia cautelar como forma de preservar a ordem 

pública e garantir a aplicação da lei penal.b)DO ACUSADO ODAIR 

FERREIRA MARTINS.Culpabilidade: é normal à espécie.O réu possui maus 

antecedentes, pois possui executivo penal em seu nome – 

1844-06.2013.811.0015 – por ter sido condenado nos processos de n° 

7233-40.2011.811.0015 e 777-68.2010.811.0093 - que foi remetido para 

Sorriso/MT, vez que o acusado está preso naquela comarca, bem como 

condenado, com sentença transitada em julgado, no processo de n° 

11958-33.2015.811.0015. Porém, por configurar a agravante da 

reincidência, tal circunstância não pode ser adotada nessa fase em 

prejuízo do réu, sob pena de bis in idem.Conduta social e Personalidade do 

agente: não existem elementos para auferi-las, pelo que deixo de 

valorá-las.Motivos do crime: não extrapolam o limite da objetividade jurídica 

do tipo penal, não merecendo aqui qualquer consideração.Circunstâncias 

do crime: não se destacam, estando abrangidas pelo próprio tipo 

penal.Consequências do crime: são normais à espécie.Comportamento da 

vítima: não existe vítima determinada.Bem sopesadas tais circunstâncias, 

considerando a inexistência de circunstância valorada em desfavor do 

réu, fixo-lhe a PENA-BASE, observados os limites do preceito secundário 

do artigo 307 do Código Penal, em 03 (três) meses de detenção.Na 

segunda fase, verifico que ao acusado confessou, em sede policial, o 

crime a ele imputado, pelo que incide a atenuante do artigo 65, III, “d”, do 

Código Penal. Por outro lado, tratando-se de réu reincidente, vez que 

condenado por sentença transitada em julgado – executivo n° 

1844-06.2013.811.0015 – por ter sido condenado nos processos de n° 

7233-40.2011.811.0015 e 777-68.2010.811.0093, bem como foi 

condenado, por sentença transitada em julgado, no processo de n° 

11958-33.2015.811.0015, deve ser aplicada a agravante do artigo 61, I, do 

mesmo diploma. Ante a concorrência de tais circunstâncias, e dada à 

natureza preponderante de ambas, em sintonia com a jurisprudência do 

STJ, compenso a atenuante da confissão com a reincidência decorrente 

do processo executivo n° 1844-06.2013.811.0015 – código 104033, de 

modo que, em razão da reincidência oriunda da segunda condenação 

(11958-33.2015.811.0015), majoro a reprimenda, que passo a dosar em 

04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO.Na terceira etapa da dosimetria de 

pena, não concorrem causas de aumento ou de diminuição de pena, 

motivo pelo qual TORNO DEFINITIVA a pena fixada em 04 (QUATRO) 

MESES DE DETENÇÃO.De outro lado, verifico que o réu faz jus à detração 

penal, na forma do artigo 1º da Lei nº 12.736/2012, pois está preso 

provisoriamente desde o dia 19/10/2017, totalizando até a data desta 

sentença a quantidade de 07 (sete) meses e 09 (nove) dias de 

reclusão.Sendo assim, uma vez que o acusado permaneceu recluso em 
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tempo superior ao da reprimenda imposta, não resta alternativa que não 

seja este juízo reconhecer de ofício a extinção de sua punibilidade, 

conforme entendimento jurisprudencial: “verificado que o réu permaneceu 

preso cautelarmente por tempo superior ao das reprimendas aplicadas, 

deve o Juiz da causa reconhecer o cumprimento integral da pena e 

declarar a extinção da punibilidade, com fundamento no art. 42 do Código 

Penal e artigo 61 do Código de Processo Penal. Recurso conhecido e 

provido. (Acórdão n.859916, 20140810061589APR, Relator: NILSONI DE 

FREITAS 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/04/2015, Publicado 

no DJE: 14/04/2015. Pág.: 213)”. Diante do exposto, com fundamento no 

artigo 42 do Código Penal c/c o artigo 61 do Código de Processo Penal, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO ODAIR FERREIRA 

MARTINS no que tange a pena privativa de liberdade referente ao crime do 

artigo 307 do Código Penal, uma vez que as reprimendas já foi 

integralmente cumprida.Assim, EXPEÇA-SE alvará de soltura em favor do 

acusado, devendo este ser colocado em liberdade, salvo se por outro 

motivo estiver preso.V – DAS DISPOSIÇÕES FINAISDeixo de fixar o valor 

mínimo para reparação dos danos causados pela infração ao ofendido 

(art. 387, IV, CPP), uma vez que inexiste pleito nesse sentido, não sendo 

exercido, por consequência, o contraditório sobre o tema.Condeno o réu 

ao pagamento das despesas e custas processuais, nos termos do art. 

804 do Código de Processo Penal.Oportunamente, após o trânsito em 

julgado:a.Lance-se o nome do réu no rol dos culpados;b.Providencie-se a 

conta das custas e da multa, intimando-se o sentenciado a pagá-las em 10 

(dez) dias;c.Comunique-se à Justiça Eleitoral acerca da presente 

condenação, nos termos do artigo 15, inciso III da CF, permanecendo 

suspensos os direitos políticos do apenado enquanto durarem seus 

efeitos;d.Comunique-se ao Cartório Distribuidor desta Comarca, à 

Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem como aos 

Institutos Nacional e Estadual de Identificação e à Vara de Execuções 

Penais desta Comarca (itens 1.3.7,XI;e 7.16.1, todos da 

CNGC).e.Expeça-se Guia de Cumprimento de pena.Em virtude da 

nomeação do Defensor Dativo – ref. 155, uma vez que o Defensor Público 

desta comarca está em usufruto de compensatórias e férias, com 

fundamento na tabela da OAB/MT e na CNGC/TJMT, FIXO os honorários 

advocatícios do advogado em 03 URH. EXPEÇA-SE certidão de crédito em 

favor no defensor dativo nomeado nestes autos (ref. 155), para 

recebimento dos honorários junto ao Estado de Mato Grosso (art. 303, § 

3º, da CNGC c/c tabela de honorários da OAB/MT).Cumpram-se as demais 

disposições da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, pertinentes ao caso.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. De Feliz Natal para Vera, 29 de maio de 

2018.Juliano Hermont Hermes da SilvaJuiz de Direito em Substituição Legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULA DE SÁ PEREIRA, 

digitei.

Vera, 29 de maio de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104152 Nr: 1591-14.2014.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, AGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGdC, GPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILMAR PEREIRA DA SILVA, natural de 

Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, GILMAR PEREIRA DA 

SILVA, ACIMA QUALIFICADO, DO INTEIRO TEOR DA SENTENÇA ABAIXO 

TRANSCRITA.

Sentença: Autos n. 1591-14.2014.811.0102Código n. 104152Vistos, 

etc.Trata-se de ação pelo procedimento ordinário, proposta pelo Ministério 

Público Estadual em substituição de Alessandra Gonçalves da Silva, em 

desfavor do Clauci Gonçalves da Costa e Gilmar Pereira da Silva, 

objetivando a regularização da guarda, bem como alimentos em favor da 

requerente. À ref. 63 o Parquet informou que a requerente atingiu a 

maioridade no decorrer da ação, pelo que requereu a extinção do feito 

ante a perda do objeto. Vieram-me os autos conclusos.É o breve relato. 

DECIDO.O caso é de extinção do feito, sem julgamento de mérito, ante a 

perda de objeto.Como é cediço, o interesse de agir, traduzido pela 

necessidade ou pela utilidade da tutela jurisdicional, que é um requisito 

prévio de admissibilidade do exame da questão de mérito, deve existir 

tanto no momento do ajuizamento da ação, bem como durante toda a 

demanda, inclusive no instante em que a sentença é prolatada.No caso, 

infere-se que não mais persiste a necessidade e a utilidade do 

prosseguimento da presente demanda, tendo em vista a requerente a 

atingiu a maioridade em 10/02/2016 (CI à pág. 15).Desse modo, a presente 

ação perde seu objeto, devendo, desse modo, ser extinta na forma do 

artigo 485, VI do CPC.Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação de 

providências, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo 

Civil.Sem custas a ressarcir.Transitada em julgado, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Vera/MT, 04 de abril de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ILDA JÚLIA SANTOS DE 

BRITO, digitei.

Vera, 24 de maio de 2018

Lubna Patricia Lopes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 63263 Nr: 5-93.2001.811.0102

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DE FREITAS, MARLEY ARAUJO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ MARIO AFONSO, ALINE MARTINS 

AFONSO, ALCEU CAMPAQNOLO, MARIA BETTI CAMPAGNOLO, ANTONIO 

WOICIECHOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:OAB/MT 9876, MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ANTONIO STUANI - 

OAB:6116-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-A, SILVANO 

FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 INTIMAR OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA, NO PRAZO LEGAL, 

REQUERER O DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 102330 Nr: 301-61.2014.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - 

REDE/CEMAT- Rep Legal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OURO VERDE MADEIRAS LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, SE 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DE FLS. 156.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 22089 Nr: 3-89.2002.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recusrsos 

Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENTOSUL IND. E COM. DE EXP. DE MAD. E 

AGROP. LTDA, PAULO FERNANDO COLLAR TELLES, ELISEU VIEIRA DA 

SILVA, LUIZ FERNANDO REMDE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS VILLA VERDE 

TELLES - OAB:103.150

 Autos n. 3-89.2002.811.0102 Código n. 22089Vistos etc. Diante do pedido 

à fl. 158, conforme se extrai da exegese do artigo 805, caput, do Código 

de Processo Civil, a execução deve ser processada pelo meio menos 

gravoso ao devedor (princípio da menor onerosidade). Nada obstante, 

também informa tais demandas o princípio segundo o qual a execução se 

processa no interesse do credor (art. 797, CPC), já que a lide busca 

justamente a satisfação do que lhe é devido. Disso resulta que, havendo 

uma ordem legal de preferência de penhora (art. 835, CPC), o credor não é 

obrigado a aceitar a indicação ou a substituição de bens com a 

inobservância dessa ordem.Ocorre que o executado não apresentou 

nenhuma justificativa para a não aceitação do bem ofertado à penhora, de 

forma que, INDEFIRO, por ora, a penhora online em nome do executado 

PAULO FERNANDO COLLAR TELLES.Quanto ao executado ELISEU VEIRA 

DA SILVA, INDEFIRO o pedido de penhora online, uma vez que a sua 

citação foi negativa, conforme documento à fl. 150-v.No mais, DEFIRO o 

pedido para que seja realizada penhora online em nome de LUIZ 

FERNANDO REMBE, nos termos do artigo 854 do Código de Processo Civil, 

uma vez que devidamente citado nos autos, não se manifestou. 

EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para pagamento do valor atualizado 

da dívida (fl. 287). JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o 

bloqueio com sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo 

emitido pelo Sistema BACEN-JUD e a quantia indicada deverá ser 

transferida para a Conta única, na forma do art. 515, § 1º, da CNGC.Se a 

penhora online for realizada integralmente com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada para apresentar embargos em 30 (trinta) dias (art. 16 

LEF).Apresentados os embargos, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar em igual prazo (art. 17, LEF).Não apresentados os embargos, 

CERTIFIQUE-SE e diga a parte credora em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101025 Nr: 274-15.2013.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENYS SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO NICHELE DE SOUZA, RAFAEL 

ZOCOLOTTO, CARLOS RENATO PARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO JOSÉ VOGEL - 

OAB:5.360-A

 Autos nº: 274-15.2013.811.0102

Código nº: 101025

Vistos etc.

I - Considerando que os embargos em apenso (código nº 101203) não 

forem recebidos com efeito suspensivo, sendo ainda julgados 

improcedentes, DEFIRO o pedido de fls. 104/105, para que seja realizada 

tentativa de Penhora Online em nome dos executados, nos termos do 

artigo 854 do Código de Processo Civil.

II - EFETIVE-SE o bloqueio de contas dos executados através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o valor atualizado da dívida. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do artigo 515 da CNGC.

III - Se a penhora online for realizada com sucesso, intimem-se as partes 

executadas, pessoalmente, para que se manifeste em 05 (cinco) dias, na 

forma do artigo 854, § 2º e 3º, do CPC/2015.

IV - Caso não haja manifestação da parte executada, CERTIFIQUE-SE e, 

nesse caso, fica desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado 

na forma a ser postulada pela parte credora que deverá ser INTIMADA 

para se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

V - Restando infrutífera a penhora online, INTIME-SE a parte exequente 

para que indique bens passíveis de penhora em nome das partes 

executada, no prazo de 20 (vinte) dias.

VI - Desatendido fica, desde logo, determinada a SUSPENSÃO do feito 

(art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o item 6.12.10 da CNGC.

VII - CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera/MT, 18 de janeiro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63120 Nr: 34-41.2004.811.0102

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON SCHEMMER KEMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE MIGUEL, LAERCIO A BERGAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298, LUIZ PINHEIRO - OAB:2621-MT, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 Autos nº. 34-41.2004.811.0102

Código nº. 63120

Vistos, etc.

Devidamente intimado, a parte exequente aportou aos autos o CPF do 

executado LAERCIO ATILLIO BERGAMI. Assim, DEFIRO pedido de Penhora 

On Line realizado às fls. 598, nos termos do artigo 854 do Código de 

Processo Civil.

Dessa forma, EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado através do 

sistema BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o valor atualizado da 

dívida. JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada integralmente com sucesso, INTIME-SE a 

parte Executada, pessoalmente, para que se manifeste em 05 (cinco) dias, 

na forma do artigo 854, § 2º e 3º, do CPC/2015.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte exequente para 

que indique bens passíveis de penhora em nome dos devedores, no prazo 

de 20 (vinte) dias. Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a 

SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos 

autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das 

Atividades Forenses, observando-se o item 6.12.10 da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera/MT, 19 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 116618 Nr: 1454-27.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA ROCHA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a) Advogado(a) da parte autora, da designação da Audiência 

de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 28 de JUNHO de 2018, às 

13h30min, neste Juízo, bem como para QUE PROVIDENCIE O 

COMPARECIMENTO DO AUTOR E DAS TESTEMUNHAS à audiência, 

conforme decisão proferida nos autos.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS 
 

 
EDITAL Nº 11/2018-DF 
 
PEDRO DAVI BENETTI, MM. Juiz de Direito Diretor do Fórum desta Comarca de 
Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc.. 
 
CONSIDERANDO a realização do teste seletivo no dia 26 de maio de 2018 nos autos de 
Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado de estagiários de Nível Superior 
(Direito, Administração de Empresas e Ciências Contábeis) da Comarca de Campo Novo 
do Parecis-MT. 

 
RESOLVE: 

 
TORNAR PÚBLICO o Gabarito Preliminar da prova realizada no dia 26 de maio de 
2018, em conformidade com o Edital n. 014/2012/GSCP, de 16.05.2012, disponibilizado 
no Diário de Justiça Eletrônico - MT n. 8.813, em 17.05.2012, bem como da pontuação 
obtida pelos candidatos. 

 
Direito Ciências Contábeis 
Gabarito Preliminar Gabarito Preliminar 
01 – D 1   -   A 
02 – D 2   -   A 
03 – C 3   -   C 
04 – A 4   -   B 
05 – B 5   -   D 
06 – A 6   -   D 
07 – B 7   -   A 
08 – D 8   -   D 
09 – D 9   -   A 
10 – C 10 -   D 
11 – B 11 -   B 
12 - A 12 -   C 
13 – C 13  - A 
14 – B 14  - C 
15 – C 15  - A 
16 – A 16  - D 
17 – D 17  - B 
18 – C 18  - D 
19 – C 19  - B 
20 – B 20  - B 
21 – D 21  - C 
22 – A 22  - B 
23 –B 23  - D 
24 –B 24  - D 
25 –D 25  - B 
26 –C 26  - A 
27 –B 27  - C 
28 –B 28  - C 
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29 –D 29  - D 
30 –B 30  - A 
31 –C 31  - A 
32 –C 32  - D 
33 –A 33  - B 
34 –B 34  - D 
35 –D 35  - A 
36 –A 36  - C 
37 –A 37  -A 
38 –B 38  -D 
39 – C 39  - B 
40 –A 40  -A 
  

OBS: CADA QUESTÃO VALE 2,5 (dois virgula cinco) pontos. 
Lista prévia da pontuação dos candidatos  
 
Lista da pontuação do candidato classificado para o curso de Direito 

 
Nº da Inscrição Candidato Nota 
01 Elizangela da Silva 50,0 
03 Luan Carlos Wolf Bugnera  45,0 
05 Wangston Taigor Gomes de Moraes 75,0 
07 Kelly Kaoane Bertot 65,0 
10 Dayane Luiza Rocha 37,5 
11 Mauro Sergio Eduardo de Souza 50,0 
 

Lista da pontuação da candidata classificada para o curso de Ciências Contábeis 
 
Nº da Inscrição Candidato Nota 
02 Débora Cristina Costa Carvalho Lira Farias 72,50 
04 Elquene Prates ribeiro Nunes Pereira  67,50 
08 Mercides Barros Umbelino 60,0 

 
1. O candidato que pretender interpor recurso em relação ao Gabarito Preliminar da 
prova deverá apresentá-lo nos dias 05 e 06 de junho de 2018 no período das 13 às 19 
horas (horário de Mato Grosso); 
2. Para recorrer do Gabarito Preliminar o candidato deverá protocolar requerimento 
na Central de Administração do Foro da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, 
situado na Avenida Rio Grande do Sul, 731-NE, Centro, Campo Novo do Parecis-MT; 
3. O recurso interposto fora do prazo não será conhecido, sendo considerada, para 
tanto, a data da interposição no endereço acima indicado; 
4. Não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer outro 
meio além do previsto; 
5. O Gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados, e 
as provas serão corrigidas de acordo com o Gabarito Definitivo; 
6. Se do exame de recurso resultar em anulação de questão integrante da prova, a 
pontuação correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de terem 
recorrido; 
7. Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso de recurso 
e/ou de Gabarito Definitivo. 
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital. 
 
Campo Novo do Parecis-MT, 29 de maio de 2018 
 
 
Pedro Davi Benetti 
Juiz de Direito Diretor do Foro  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLIDER 
 
 
 

ANEXO I 
 

QUADRO DE VAGAS 
 
 

 
COMARCA PARA CREDENCIAMENTO Nº DE VAGAS 

Colíder 01 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 
 

ENDEREÇO DA COMARCA 
 
 

 
Comarca de Colíder - Fórum/Juizado Especial 

Endereço: Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16 - Bairro: Setor Leste, 

Res. Everest, Bairro Jardim Vânia, Cidade: Colíder-MT  Cep:78500000 Fone: (66) 

3541-1285. 
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ANEXO III 
 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CONCILIADOR 
 
INSCRIÇÃO N.º Data do Recebimento: 
Nome do Candidato: 

Identidade: Órgão Expedidor: Data de Expedição 

Título de Eleitor: Zona: Seção 
 

CPF: 
 

Registro na Previdência Social: 

PIS/PASEP: 

Data de Nascimento: Estado Civil: Sexo: M ( ) F ( ) Canhoto ( ) Destro ( ) 

Filiação 
Pai: ____________________________________________________________________ 
 
Mãe: ___________________________________________________________________ 
Endereço Residencial 

Telefone Residencial: Telefone Celular: 

E-mail 

Nível de Instrução: 

Instituição em que concluiu ou está cursando graduação em Direito: 
 
Data da conclusão do curso: Cidade: UF: 

 
Local de Trabalho: 
Endereço: 
 
Telefone: 

Declaro, sob as penas da lei, que preencho os requisitos para credenciamento na função de 
Conciliador do Juizado Especial da Comarca de COLÍDER/MT exigido por meio do Edital Nº 
001/2018 - JECRIM, e a eles me sujeito integralmente. 
Assinatura: 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 
 
 
NOME DO CANDIDATO (A): 
 
 
 
 

CPF: RG: CÔNJUGE: 
   

 
 

PAI: MÃE: 
  

 
COMARCA A SER CREDENCIADO(A): 
 
 
 
POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, 
COLATERAL OU POR AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, 
COM MAGISTRADOS OU SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS DE 
DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO NO PODER JUDICIÁRIO? 
                        (    )SIM                                         (    )NÃO 
 
NOME DO PARENTE CARGO RELAÇÃO DE 

PARENTESCO 
SETOR 

 
    
    
    
    
 
POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE 
RESPONSABILIDADE PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, EM 
CUMPRIMENTO A SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL, RESOLUÇÃO Nº 07/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 
SEUS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS, FIRMO A PRESENTE 
DECLARAÇÃO. 
 

DATA ASSINATURA 
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ANEXO V 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA SELEÇÃO DE CONCILIADORES DAS 

VARAS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS 
 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. Flexão Nominal 
e Verbal. Pronomes: emprego de formas de tratamento e colocação. Emprego de tempos 
e modos verbais. Vozes do Verbo. Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal 
e Verbal. Ocorrência de crase. Pontuação. 
 
2. DIREITO CONSTITUCIONAL: A Constituição: conceito e classificação. 
Princípios Fundamentais da Constituição Federal de 1988. Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais: Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos – Dos Direitos Sociais. 
Mandado de Segurança. Habeas Corpus. Recurso Extraordinário. 
 
3. DIREITO CIVIL: Das pessoas: naturais e jurídicas. Dos fatos: negócio e atos 
jurídicos. Dos atos ilícitos. Direito das Obrigações. Direito das Coisas (Da posse – 
classificação, aquisição, efeitos, perda e proteção possessória; da propriedade móvel e 
imóvel – da aquisição, usucapião, direitos de vizinhança, perda da propriedade móvel e 
imóvel) Prescrição e Decadência. Direito do Consumidor. Lei 8.078/90 (CDC). 
 
4. PROCESSO CIVIL: Condições da Ação. Pressupostos processuais. Audiência. 
Conciliação. Instrução e Julgamento. Provas. Depoimento Pessoal. Confissão. Exibição 
de Documento ou Coisa. Prova Documental. Prova Testemunhal. 
 
5. DIREITO PENAL: Da aplicação das penas. Do crime. Das penas, das espécies de 
penas. Tipos Penais no Código Penal e nas Leis Especiais: Contravenções. Trânsito. 
Ambientais. Da Aplicação da Pena. Execução Penal. Código do Consumidor (penas). 
Lei do Porte de Arma. Conversão da Pena de Prestação de Serviço à Comunidade em 
Privativa de Liberdade. 
 
6. DIREITO PROCESSUAL PENAL: Do Processo em Geral. Do Inquérito Policial. 
Da Ação Penal. Da Competência. Da Prova. Da Citação e Intimações e da Sentença. 
 
7. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS: Lei 9.099/95 e 10.259/01. Lei Estadual 
6.176/03. Resoluções e provimentos específicos aos Juizados Especiais do Estado de 
Mato Grosso, Enunciados Nacionais e Estaduais. 
 
8. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: LEI ESTADUAL N.º 4.964/85 (COJE) – LEI 
COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 270/2007 DE 02 DE ABRIL DE 2007 (Institui 
nos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso o Juiz Leigo e o Conciliador, como 
Auxiliares da Justiça e dá outras providências) - REGIMENTO INTERNO DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REGIMENTO 
INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS ESTADUAIS - REGIMENTO INTERNO 
DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - LEI 
ORDINÁRIA Nº 10.259, DE 12 DE JULHO DE 2001 (Dispõe sobre a instituição dos 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal) - LEI 
ORDINÁRIA Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 (Institui o Código de 
Trânsito Brasileiro) – LEI ORDINÁRIA Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 
(Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências) - LEI ORDINÁRIA 
Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
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Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências) 
- LEI ORDINÁRIA Nº 9.605, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1998 (Dispõe sobre as 
sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, e dá outras providências) - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N 38, 
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1995 (Dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente 
e dá outras providências). 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE 

SELEÇÃO PARA RECRUTAMENTO DOS INTERESSADOS NO SERVIÇO 
VOLUNTÁRIO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE JUSTIÇA E CIDADANIA 
(JUSTIÇA COMUNITÁRIA) DO ESTADO DE MATO GROSSO.  

EDITAL Nº 004/2018 

 
De ordem da Excelentíssima Doutora Edna Ederli Coutinho – Meritíssima Juíza de 
Direito e Diretora do Foro desta Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, Estado de Mato 
Grosso, em conformidade com o Edital nº 06/2018/JC/PRES de 25/01/2018, do Egrégio 
Tribunal de Justiça, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 10189, em 
30/01/2018, e Edital nº 17/2018/OGTJ de 06/03/2018, do Egrégio Tribunal de Justiça, 
disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 10214, em 09/03/2018, concernente à 
seleção para recrutamento dos interessados no Serviço Voluntário de Agente Comunitário de 
Justiça e Cidadania (Justiça Comunitária) do Estado de Mato Grosso, pelo presente edital 
TORNA PÚBLICA A RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS, BEM 
COMO, DO GABARITO PRELIMINAR DA PROVA REALIZADA EM 
26/05/2018. 
 

ORDE

M 

INSCRIÇ

ÃO 
CANDIDATO 

NOTA 

1 02 THIENY CHAVES SANTANA 7,5 

2 01 LUCIANA DA SILVA PESSOA 7,0 

3 03 LUCIANA CRISTINA CLAUDINO DE MIRANDA 6,5 

 

GABARITO PRELIMINAR 
 

01 – B 02 – A 03 – A 04– A 

 
1) O candidato que pretender interpor recurso em relação à prova deverá apresentá-lo 
por escrito à Diretoria do Foro desta Comarca, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da 
publicação deste edital. 
 
2) O interessado deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. O recurso 
inconsistente ou intempestivo, bem como aquele cujo teor desrespeite a banca, será 
preliminarmente indeferido. 
 
3) O recurso será analisado e decidido pela Comissão a que se refere o item 1.2 do Edital N. 
06/2018/JC/PRES, e o resultado será divulgado por meio de edital, no Diário da Justiça 
Eletrônico do Estado de Mato Grosso. 
 
4)  Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão do recurso. 
Assim, pelo presente, ficam convocados os classificados para a segunda etapa 
eliminatória, ou seja, para a entrevista, a qual tem o objetivo de aferir a 
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correspondência de perfil do interessado – atribuições psicológica e comportamental – 
com as finalidades da Justiça Comunitária, que se realizará no dia 13 de junho de 
2018, às 16h, no gabinete do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT. 
 
Insta consignar que será eliminado da seleção o interessado que não comparecer à entrevista, 
bem como, iniciada a mesma, abandonar o local antes da liberação.  
 
A relação dos interessados aprovados será divulgada mediante edital, afixado no mural do 
Foro, no site do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) e no 
Diário da Justiça Eletrônico. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no átrio do Fórum e 
publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e Passado nesta cidade e Comarca de 
Mirassol D’Oeste-MT, Estado de Mato Grosso, aos vinte e nove (29) dias do mês de 
maio (05) de dois mil e dezoito (2018). 
 
Eu, Marisa Minowa, analista judiciário, membro da Comissão de Apoio à Seleção para 
Recrutamento dos Interessados no Serviço Voluntário, que digitei. 

 
Edna Ederli Coutinho 
Juíza de Direito e Coordenadora da Justiça Comunitária 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE ITAÚBA 

 
 
NOTIFICAÇÃO DOS JURADOS 
 

 
O(A) Doutor(a) Jean Paulo Leão Rufino Juiz(a)  de Direito e Presidente do Tribunal 
do  Júri  da  Comarca de Itaúba - MT, na forma da lei etc. 
 

                                                     

F A Z S A B E R, a qualquer Oficial de Justiça, ao qual for este apresentado, estando 

por mim assinado que em cumprimento NOTIFIQUE nesta Comarca, onde possam ser 

encontrados os cidadãos abaixo mencionados, sorteados para servirem como Jurados e 

Suplentes na Primeira Temporada Ordinária da Sessão do Tribunal Popular do Júri, nos 

próximos dias 15 e 21 de junho de 2018, com início às 08hs30min, na Câmara 

Municipal de Vereadores, sito na Av. Tancredo Neves, em frente ao Fórum de 

Itaúba/MT. 

1. Luiz Carçlos Rafael 

2. Carine Candida Block 

3. Marcelo Mesquita 

4. Eliana Aparecida da Silva Dutra 

5. Fátima Sabino dos Santos 

6. Danna Gizela Sphor Shor 

7. Maria Olanda Lemes da Silva 

8. Gilson Parron 

9.  Irineu Sacatambuli Filho 

10. Arcílio Garbrecht 

11. Edineia Ferreira de Mello 

12. Janaina Matheus de Nadai 

13. Melania Potulski 

14. Aparecida Vasconcelos de Aguiar 

15. Josilene Niza de Souza 

16. Lindalva Lobato da Cruz 

17. Celina Aparecida Panta 

18. Marcelo Ferreira da Silva 
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19. Gilvan Ferreira Barbosa 

20. Eunice Pereira da Silva 

21. Arlete Catarina Dambros 

22. Jefferson de Oliveira Braga 

23. Sebastiana Silva Pereira de Jesus 

24. Luzitânia Batistti 

25. Adair Soares Guedes 

 

Suplentes: 

1. Aedson dos Santos Pereira 

2. Luciano Jesus Rodrigues Vale 

3. Maria da Paz dos Santos Vasconcelos 

4. Francisca Marta de Jesus 

5. Viviane Beatriz de Moraes 

6. Luciana Muniz dos Santos 

7. Késia Maria Teixeira da Silva 

8. Geisiane de Souza Lopes 

9. Suelen Andreia Doleys Paulatti 

10.  Aline Daiane Duarte Drachler 

 
 
E, para que ninguém alegue ignorância, mando o Meritíssimo Juiz que se afixasse e 

publicasse em lugar público e de costume. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 

Itaúba, Estado de Mato Grosso, aos 29 dias do mês de maio de 2018. Eu(Iolanda 

Valcléria Alves de Anhaia Oliveira), Gestora Judiciária Substituta, o digitei e conferi. 

 

 
Jean Paulo Leão Rufino 
Juiz de Direito e Presidente do Tribunal do Júri 
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